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Sáncért – Szabadhegyért Majális
Ítéletidõ, országos esõzés elõzte meg és kísérte végig az elsõ
Sáncért – Szabadhegyért Majálist. Az idõjárás azonban nem
tántorította el céljától a szervezésben élen járó Szívbetegekért
Egyesület tagjait.

(93)

A Sánc fõterén felállított sátrak körül fél tízkor már égett a

tûz a bográcsok alatt. A Fõzzünk
jó szívvel fõzõverseny csapatai
között élenjárt a Szívbetegekért
Egyesület és Sánc, de nem maradt le az Evésben nem korlátozottak fedõnév alatt serénykedõ
Mozgáskorlátozottak Egyesülete sem. Rajtuk kívül a Belvárosi
Klub, a Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Egyesülete, a

GE Nyugdíjas-, a MOL Bányász-, a Vasutas Nyugdíjas
Klub, valamint a szabadhegyiek.
Szorgosan fõztek, s finomabbnál finomabb süteményekkel és melegítõ védõitalokkal
csalogatták közelebb az esernyõk védelme alá bújt nézelõdõket.
(folytatás a 3. oldalon)
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 Informatikus palánták a
Zsigmondyban. Harmadik éve
hagyomány a Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképzõ
Iskolában a Kemény János Informatikai Verseny, melyet a nagykanizsai és környékbeli általános
iskolák 7. és 8. osztályos diákjai
számára rendeztek meg múlt pénteken. A matematikus és számítástechnikus Keményrõl elnevezett versenyen a következõ eredmények születtek: elsõ helyezett
lett a 7. osztályos Sgánecz Bence
(Bolyai János Általános Iskola,
felkészítõ tanára: Vámosi Ferenc). Második helyen végzett
Dolezsár Izabella (Zrínyi Miklós
Általános Iskola, felkészítõ tanára: Turcsi László). A képzeletbeli
dobogó harmadik helyére Horváth Fanni léphetett (Andrássy
Gyula Általános Iskola, Letenye,
felkészítõ tanára: Halminé Mikó
Erzsébet).
 Mezõs találkozó könyvbemutatóval. Hétvégén benépesült
a Mezõ gimi öregdiákokkal, e találkozó keretében került ugyanis
sor az intézményben végzett osztályok tablóit, csoportfotóit tartalmazó Tablók Könyve 1965-2010
bemutatójára. A több, mint kétszáz tablót tartalmazó kötet az
1964-ben alapított gimnáziumot
mutatja be, s lehetõséget ad arra,
hogy hétezer diákportrén keresztül idézzük fel diákéveink ismerõs
arcait.
 III. Kulturális Klubfesztivál. Nemrégiben rendezte fenti
címmel összejövetelét az Egyesített Szociális Intézmény. A
Nagykanizsa, Surd, Zalakomár
idõs klubjait is tömörítõ szervezet a Surdi Mûvelõdési Házban
tartotta összejövetelét, ahol öt
klub színes mûsorainak bevezetõjeként Kanász János Surd,
majd Marton István Nagykanizsa polgármestere mondott köszöntõt.
 II. Zrínyi Mûvészeti Est.
Május 7-én, pénteken tartották II.
Zrínyi Mûvészeti Est néven az
iskola mûvészeti csoportjainak
bemutatóját. Felléptek az iskola
moderntánc tanszakos növendékei, énekkara, mese- és versmondói, szakkörös tánc és kangoo,
összállítása, majd a 8.c osztályos
tanulók csoportja. A rendezvény
vendégei voltak Szlovéniából a
Göntérházi Kétnyelvû Általános
Iskola citera- és néptánccsoportja
illetve a zalaegerszegi Keresztury
Dezsõ ÁMK moderntánc tanszakos növendékei.

2010. május 20.

Istentisztelet és emléktábla avatás
Néhai Pomothy Dezsõ és Balogh Tibor lelkipásztorok emlékének adózva istentisztelettel
egybekötött emléktábla avatást
tartottak a Református templomban.
A megjelenteket Hella Ferenc
lelkipásztor köszöntötte. Elsõként
a megemlékezésre meghívott vendégek
közül
nagytiszteletû
Pomothy Dezsõ lelkipásztor családtagjait és nagytiszteletû Balogh Tibor esperes-lelkipásztor
családtagjait szólította meg. Az
ünnepi alkalomra meghívott vendégeket, fõtiszteletû Steinbach
Józsefet, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspökét, Szászfalvy László református teológust, országgyûlési képviselõt, leendõ egyházügyi államtitkárt,
Marton Istvánt, városunk polgármesterét, a Somogyi Református
Egyházmegye és az Õrségi Református Egyházmegye lelkipásztorait, Cseresznyés Péter országgyûlési képviselõt és a megjelent
önkormányzati képviselõtestület
tagjait köszöntötte.
Az istentiszteleten Steinbach József a Zsoltárok könyvének 18. fejezetébõl merített idézetével kezdte igehirdetését: Lenyúlt a magasból és fölvett.
A prédikáció során világossá
vált, hogy az említett igeszakaszban benne van az egész evangélium, az egész szentírás központi
gondolata. Szívébe zárva a fenti
igét, annak üzenetével emlékezett meg két szeretett szolgatársáról.
Szászfalvy László a Példabeszédek tizedik részben található idé-

zettel kezdte ünnepi megemlékezését. Kitért a kettõjük szolgálatát
felölelõ, történelmileg változatos
hetven év, olykor vérzivatarokban
sem szûkölködõ, de mindvégig
nemzetet, hazát, egyházat és embert próbáló eseményeire. A teológus a továbbiakban kifejtette: Mikor az utókor emléket állít, az nagy
felelõsséggel bír. Mert egy emléktábla szûkszavúságába kell egy
egész élet sorsát, tartalmát tömíteni.
Ezt követõen ismertette a két
lelkipásztor életútját, majd méltatta áldozatos munkásságukat.
Beszédét a következõ gondolattal zárta: Kõbe vésve jelöltük meg
elõdeink nevét. Ez nem csak a jelenben, hanem a jövõben, a jövõ
számára is fontos. Hiszen elõdeink elkötelezettsége és befejezett
küldetése akkor válhat teljessé,
ha reájuk támaszkodva szolgáljuk a jelent és készítjük elõ a jövõt.
Marton István polgármester beszéde elején utalt az elõtte felszólaló teológus életpálya ismertetõ-

jének teljességére, így azt csak saját emlékeivel kívánta kiegészíteni. Elmondta, hogy az elsõ szabadon választott testületben Balogh
Tibor mellet ült, aki egyben földije
is volt. Kitért az akkori képviselõtársa kisebbségek körében végzett
kiemelkedõ munkájára és más
közéleti tevékenységére. Többek
között méltatta a Kanizsai Esték
rendezvénysorozat életre hívását,
melynek színvonalas elõadásain,
hallgatóként õ maga is gyakran
vett részt.
A megemlékezõ beszédek után a
templom bejáratánál leleplezték a
két emléktáblát. A gyülekezetet
1940-1985-ig szolgáló Pomothy
Dezsõ emléktábláján a következõ
idézet olvasható. Egész életében
azt tette, amit helyesnek tartott
(2Kir.12,3) Majd az õt 1985-2009ig követõ Balogh Tibor emléktáblájára a következõ idézet került:
Ne feledkezzetek meg vezetõitekrõl, akik Isten igéjét hirdették nektek. (Zsid.13, 7/a)
Czene Csaba

Csengey Dénes emlékére szavaltak
Magyar írók és politikusok karikatúrái címmel Léphaft Pál vajdasági
karikaturista kiállításával ismerkedhetett meg a közönség a vers- és prózamondó verseny elõestéjén a Honvéd Kaszinóban. A kiállítást Lehota
M. János esztéta nyitotta meg.

Kárpát-medence legjobb versmondói közül az idei versenyt ifjúsági kategóriában a barcsi
Tadai Gergõ nyerte. A felnõttek
között két elsõ helyezést adtak ki.
A kanizsai származású, Szolnokon élõ Sághiné Nagy Tímea és a

felvidéki Habodász István megosztott elsõ díjat kapott. A szépkorúak kategóriájában a fõvárosi
Mach András érte el a legjobb
eredményt.
B.E.
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(folytatás a címlapról)
A nagysátor színpadán elsõként
Hegedûs Györgyné egyesületi elnök üdvözölte a megjelenteket.
Marton István polgármester köszöntõjében örömmel jegyezte
meg, hogy újraéledni látszik a közösségi élet Sáncban és Szabadhegyen. Az ország jelenlegi rossz gazdasági helyzete indokolttá teszi,
hogy az emberek közt az összetartás érzete kifejlõdjön, erõsödjön, hiszen amikor nagy a baj, akkor az
összefogás is erõsebb. Végül jó szórakozást kívánt mindenkinek.
Dr. Matoltsy András, a Kanizsai
Dorottya Kórház Belgyógyászati
Osztályának osztályvezetõ fõorvosa, az egyesület elnökségének tagja
köszöntõ szavaiban a varázslatos
középkori várost, a gótika fellegvárát, Siena-t idézte fel. A sánci rendezvény Siena egyik kapuja fölé írt
feliratra emlékeztette: Siena a kapuinál is szélesebbre tárja a szívét.
Sánc, a kapuinál is szélesebbre tárta
a szívét – jegyezte meg a fõorvos.
Jerausek István, a városrész önkormányzati képviselõje gratulált a
szívbetegek és a városrész lakosságának összefogásához, és szép jövõt
jósolt a rendezvények terén a sánciaknak. Elmondta azt is, képviselõi
keretébõl juttat pénzt az orvosi rendelõ elõtti parkolónak használt tér
befedéséhez. Majd megszólalt a zene: Pille, pille, pille, pille. Szebb a
világ rózsaszínben… énekelte, s egy
kis bemelegítõ-mozgásra invitálta a
résztvevõket a Napfény Klub. Tornájukat követõen a színpadra léptek
a kulturális bemutató szereplõi:
Vastagh Istvánné, Sulyokné Nagy
Erzsébet, Szever Irén, a Csokonai
Táncklub, Gõcze Istvánné, a Hölgyklub, a Belvárosi Klub, végül a Kanizsai Gólyalábasok. Az egészségsátorban Kercsmaricsné Kövendi
Ibolya vérnyomás- és vércukormérésre várta az érdeklõdõket.
A fõzõverseny elsõ díját halászlé, lángos és fánk versenyszámával
a szabadhegyiek vitték el. Második
helyezést a MOL Bányász, harmadikat a sánciak csapata érte el ízletes fõztjével. A kispályás futballmérkõzés befejezését a záporesõ és
a nagy sár megakadályozta, az orvosok és sánciak alkotta focicsapat
nem tudta végigküzdeni a meccset.
Hõsies helytállásukért, egyben vigaszdíjként a helyi fiúk nyerték el
a kupát. A rendezvényzáró Szívnyitó utcabál ugyan elmaradt, de
lesz még folytatás, a májusfát hamarosan kitáncolják…
B.E.

A csíksomlyói Pünkösd üzenete

Nekünk össze kell fogni!

Városunk kétszázadik tanévét
lassan befejezõ piarista gimnáziumából a tizenegyedik évfolyamosok rendre felkeresik Pünkösd szombatján Csíksomlyót.
Immár – felekezettõl függetlenül
– tízezrek zarándokolnak el a
Kárpát-medence legkeletebbi
búcsújáró helyére ezekben a napokban. Tavaly az egykori piarista diák, Kalocsa érseke, Bábel
Balázs volt a fõcelebráns, prédikációjából idézünk.
„A jubileumok összekötnek
bennünket múltunkkal, jelenünkkel s remélhetõleg ezer évnél is tovább tartó jövõnkkel. Összetartanak és összekötnek mindazokkal,
akik a közös keresztény hitben, a
nemzettudatban mint magyarok,
székelyek, csángók magyarnak,
székelynek, csángónak vallották és
vallják magukat.
Pünkösd szombatján várjuk a
Szentlelket, s mint egykoron Szûz
Mária az apostolokkal, együtt
imádkozva kérjük életünkre,
nemzetünkre a Szentlélek ajándékait. Érdemes szemügyre vennünk, hogyan teljesedett be Szûz
Mária életében ezeknek az ajándékoknak a sorsa, és milyen tanulságokat vonhatunk le ebbõl a
magunk számára. Adja a Szentlélek az értelem, a tudás és a bölcsesség ajándékát. Õ a nagyokosságú Szûz. De megkérdezhetjük:
ki a bölcs? A bölcs az, aki nemcsak néhány évre tekint hátra
vagy elõre, hanem a leghosszabb
távon, mondhatni az örökkévalóság fényénél szemléli saját és
nemzete sorsát.
Hogyan tekintsünk történelmünkre? Meg kell látnunk a múlt-

ban Isten gondviselését, mert a
múlt erõs gyökér, jelen és jövõ belõle él. Istent nem lehet nagylelkûségben felülmúlni. Még ha most
megpróbáltatásban is élünk, mert a
Szentlélek a lelki erõsség adományát is adja. Mint ahogy adta Szûz
Máriának, aki állt a kereszt alatt és
nem rogyadozott. Õ akkor is hitte,
amit harminchárom évvel korábban mondott neki az Angyal: Isten
neki adja atyjának házát és uralmának nem lesz vége. Hitte a kereszt
alatt is, amikor fiát megfeszíteni
látta. És ahogy Szent Pál mondja,
lelkében meghalt és lelkében feltámadt az õ fiával.
Most sokan csak azt érzik, hogy
gazdasági válság van, drágább
lesz minden. Ezt mindenki érzi.
Akik mélyebben látnak, azt
mondják, erkölcsi válságban vagyunk. De még mélyebbre kell tekintenünk, mert az erkölcs nem
áll meg önmagában. Támaszt kíván. Már Dosztojevszkij megmondta: ha nincs Isten, mindent
szabad. És az újkori ember elveszítette komoly istenhitét immár
háromszáz éve. Azóta egyre lejjebb csúszunk. Ma ott tartunk,
hogy az áldozatos munkakörökben dolgozó emberek, legyen az
tanító, ápoló vagy egy pláza dolgozója, egy hónap alatt nem szerez annyi jövedelmet, mint egy
óra alatt e világ gazdagjai, akik
jókor vannak jó helyen. Kisemmizettek lettünk. Elviselhetetlen, kifizethetetlen adósság jármában
nyögünk. Aki ma megszületik,
adóssággal születik. Az egyre növekvõ munkanélküliség, a kilátástalanság, a depressziós lelkület
egyre több embert szorít le a
mélyszegénységbe. Emberileg

3

nincs már remény. És mégis, társadalomlélektani vizsgálatok bizonyítják, elég kezünkbe venni
Kopp Máriának és kutatócsoportjának a múlt évben megjelent hatalmas monográfiáját: az elkötelezetten hívõ, vallásos emberek és
családok jobb testi-lelki állapotban vannak. Nagyobb náluk a
gyermekvállalási kedv, és még a
várható földi élettartamuk is
hosszabb lesz. Hát ez az Isten humora: mi az örök életre vágyunk,
és már ezen a földön is hosszabb
életet ad nekünk.
Az Úr elküldte a Szentlelket, a
másik vigasztalót. Hogy eszünkbe
juttasson mindent, szavait elevenné tegye, magyarázza és idõszerûsítse. És ezek a szavak új életre kelhetnek, mert Jézus tanítja,
aki az út, az igazság és az élet. S
ezeket meg kell fogadnunk és
együttesen nekünk, akik szívünkön viseljük keresztény és magyar voltunkat, egymást kell segítenünk.
Körülbelül két hete egy férfi bejelentkezett a kalocsai érsekségen.
Csak velem akart beszélni, de egy
percben. Azt akarta, hogy a nevét
is hagyjam teljes inkognitóban.
Azt mondta: amikor majd itt imádkozzuk a Miatyánkot, fogjuk meg
egymás kezét. Mondtam neki, ezt
nem írja elõ a liturgia, a papnak
egyébként is feltárt kezekkel kell
lenni. De a gondolat szép, hogy mi
összetartozunk.
A szintén nyolcszázadik évfordulóját ünneplõ egyetlen magyar
alapítású rend, a pálos rend úgy
alakult meg, hogy Boldog Özséb a
Pilisben a tatárjárás után, amikor
megérte fiatalkorában, hogy sok
széthúzás miatt is jutottunk oda
ahová jutottunk, akkor megpróbálta összeszedni a remetéket. Volt
egy látomása: úgy, mint Pünkösd
napján, tüzes lángnyelveket látott
minden remetehajlék fölött, és azt
mondta, hogy ezeket egyesíteni
kell. Egyik papköltõnk meg is verselte ezt: Kicsinyke lángok, ha
összefognátok, lángba borítanátok
a világot.
Nekünk össze kell fogni! Mert
nem vette le rólunk a Magyarok
Nagyasszonya a kezét! Sem a
Csíksomlyói Szûz Mária, aki egy
és ugyanaz! Õ most is velünk
van! Ma is hozzá kell folyamodnunk, fordulnunk. Ahogy ezer
évvel ezelõtt a mi Szent István
királyunk felajánlotta végsõ elkeseredettségében a koronát, úgy
ajánljuk föl mi is az életünket neki.”
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Százkét évesen az érdemesek közt:
Kugler Sándorné fizikatanár

Kitüntetésrõl,
táblaavatásról
és eu-ss forrásokról
Három témában tartott sajtótájékoztatót Marton István polgármester a hét elején.
Elsõként arról számolt be, hogy
a 102 éves Kugler Sándorné, nyugalmazott
matematika-fizikakémia szakos pedagógus életkorából adódóan nem tudott részt venni a Város Napján megrendezett
ünnepi közgyûlésen, melyen kitüntetést vehetett volna át. Így a
polgármester személyesen adta át
neki Budapesten a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyûlése
által, Nagykanizsa oktatásáért
végzett több évtizedes minõségi
pedagógiai munkájáért neki ítélt
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere” emlékplakettet.
Jelentõs létszámú delegáció
képviseltette magát Magyarországról, s egyben Nagykanizsáról
Fejtõ Ferenc, városunk szülötte
születésének 101. évfordulója alkalmából elkészült emléktábla
avatásán Franciaországban, Párizsban. Jelen volt Marton István polgármester, dr. Székely István, a
Nagykanizsai Zsidó Hitközség elnöke, Lévai Péterné alelnök, dr.
Kovács Loránt a Nagykanizsai
Zsinagógáért Alapítvány részérõl,
Kunics Zsuzsanna muzeológus és
dr. Havas Judit elõadómûvész, valamint Pierre Aidenbaum, a kerület
polgármestere, Nikicser László
magyar nagykövet és természetesen nem utolsó sorban Charles Fejtõ, az író, történész, publicista, politikus fia. Az emléktáblát rendkívül frekventált helyen, Fejtõ utolsó
lakóhelyénél, a Pompidou Központ elõtti térre nézõ házon, Párizs
III. kerületében helyezték el.
Harmadik témaként merült fel a
múlt heti HVG-ben megjelentek
alapján az egy lakosra jutó megítélt uniós (többségében pályázati
úton elnyert) támogatások mértéke Budapestet és a megyei jogú
városokat tekintve 2007-tõl.
Nagykanizsa a maga fejenkénti
4,6 milliójával az elsõ harmadban
található, egészen pontosan a
nyolcadik helyen a huszonnégybõl, maga mögé utasítva többek
között Debrecent, Egert, Gyõrt,
Szombathelyt, Székesfehérvárt és
Zalaegerszeget is.
S.E.

Kovács Györgyiként született
1908. július 25-én Bántornyán, a
mai Szlovénia területén. Kisgyerek korának nagyobb részét
Zorkóházán töltötte, ahol apja,
Kovács János volt a jegyzõ. Itt
kezdte az iskolát is, itt végezte el
az elemi elsõ négy osztályát. Tíz
éves volt, amikor szülei beíratták
a kõszegi Gyurátz Ferenc Evangélikus Leánygimnáziumba. Itt
érettségizett 1926-ban. Gyerekként élte meg az elsõ világháborút, ami számára azt jelentette,
hogy szüleinek el kellett hagyniuk otthonukat. Még csecsemõkorú második gyermekükkel
és kevés holmijukkal menekültek Magyarországra. Zalabaksán telepedtek le, és kezdték újra az otthonteremtést. Egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán. Matematika-fizika
szakos hallgatóként harmadik
szaknak felvette a kémiát is,
amit azonban késõbb soha nem
tanított. Matematikát is csak rövid ideig. Igazi szerelme a fizika volt. Tanári diplomáját 1931ben kapta meg.
Tanári pályáját Nagykanizsán
kezdte 1931-ben az akkor létrehozott alapítványi gimnáziumban,
amely késõbb Notre Dame Leánylíceum néven egyházi iskola lett.

Fizikát és matematikát tanított,
egy ideig az igazgatóhelyettesi
posztot is betöltötte.
1936-ban kötött házasságot.
Négy gyermekük született. Az elsõ néhány hónappal a háború kitörése elõtt, a második a háború
alatt. Férjét behívták katonának,
így egyedül küszködött a háború
borzalmaival és a gyerekek betegségeivel, de a tanítást nem
hagyta abba. A háború befejezõdése után született harmadik
gyermekük, férje ekkor a zalai
olaj kitermelésével foglalkozó
amerikai vállalatnál, a MAORTnál kapott munkát, és a család
néhány évre Bázakerettyére költözött. Õ nagyon szerette ezt a
környezetet, az erdõ szélén épült
házat, annak ellenére, hogy minden nap autóbusszal ment tanítani régi iskolájába, Nagykanizsára.
A bázakerettyei idill egy idõ
után véget ért. Férjével úgy döntöttek, hogy a gyerekeknek elõnyösebb, ha városi iskolába járnak. Ekkor visszaköltöztek Nagykanizsára. Itt született negyedik
gyermekük: végre egy fiú. A gimnáziumot, ahol tanított, államosították, a szüleit kitelepítették a
Hortobágyra. Teljes munkaidõben
tanárként helytállni, közben négy
gyereket nevelni amúgy is embert
próbáló feladat volt. Talán az se-

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Nagykanizsa oktatásáért végzett több évtizedes minõségi pedagógiai munkájáért
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozott Kugler Sándorné, nyugalmazott matematika, fizika,
kémia szakos középiskolai tanárnak. A kitüntetett életkorából
adódóan – 102 éves – nem tudott jelen lenni a Város Napi ünnepi közgyûlésen, ezért kitüntetését személyesen Marton István vitte otthonába.

gítette át ismét a nehéz idõkön,
hogy nagyon szeretette a
hivatását. 1953-ban szülei hazatérhettek a kitelepítésbõl, de mivel nem volt hova, magához vette
õket. Ekkor egy nyugodtabb idõszak következett.
Férjével két fizetésbõl nyolctagú családot tartottak el, szerényen éltek, de a család együtt
volt. A tanításra, a fizikára több
energia jutott. A gimnáziumban
berendeztek egy fizika szertárt,
ami ettõl kezdve második otthona lett. Nagyon szeretett kísérleteket bemutatni, hosszú idõt és
sok energiát áldozott egy-egy kísérlet megtervezésére, elõkészítésére. Szerette a fizika szakköröket, ahol a diákokkal együtt
dolgozott. Munkáját szakmai körökben is elismerték. Felkérték,
hogy pályázza meg az ELTE
Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
fizika vezetõtanári beosztását.
Miután az állást elnyerte, 1961ben elhagyta régi iskoláját, és
Budapestre költözött. Egy év
múlva a család is követte. Ettõl
kezdve a Radnóti lett munkahelye és második otthona. Itt dolgozott nyugdíjazásáig. 1962-ben
a Tankönyvkiadónál megjelent a
Fizikai képletek és táblázatok címû könyve, amelyet férjével közösen állított össze.
Ezt követte 1967-ben a matematikus szerzõtársával összeállított Függvénytáblázatok Matematikai és fizikai összefüggések címû tankönyv. A tankönyvet néhány év múlva a kémiával is kiegészítették, Négyjegyû függvénytáblázatok (Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések) címmel jelent meg, több szerzõtárs
részvételével. A mû azóta számos
kiadást ért meg, és mind a mai napig fontos segédeszköze az oktatásnak. A fizikai fejezetek gondozásában folyamatosan – még ma is
– részt vesz.
Hogy mennyire szeretett tanítani, azt az is mutatja, hogy jóval
a korhatár betöltése után, 1974ben ment nyugdíjba. Nyugdíjasként még egyetemi elõkészítõ
tanfolyamokon vállalt fizikatanítást. Szakmai munkásságát az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
1974-ben Mikola Sándor-díjjal
ismerte el.
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„Példamutató kezdeményezés”
E szavakkal kezdte sajtótájékoztatóját Cseresnyés Péter alpolgármester, aki a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség tizenkét
katonájának jövetelét jelentette
be a média képviselõinek. A német katonák – Fritzlarból, az 1.
Légi-mozgékonyságú dandár állományból – és Kaposvárról érkezõ magyar segítõik a nagykanizsai városi temetõben lévõ hadisírokat és az azokat szegélyezõ utakat fogják karban tartani, felújítani május 17. és 27. között.
Az alpolgármester röviden bemutatta a Szövetség tevékenységét:
– A Német Hadisírgondozó Népi
Szövetség egy alapítvány, amelyet
az elsõ világháborút követõen
1919-ben hoztak létre magánsze-

mélyek. Céljuk, hogy a külföldön
elesett német katonák sírhelyét felkutassák, méltó helyre eltemessék
halottaikat, és nyughelyüket gondozzák. 2009-ben mintegy kétmillió, háborúban elesett katona sírját gondozták önkénteseik a negyvenöt országban található nyolcszázhuszonhét német katonai temetõben. Hazánkban tizenhat ilyen katonai temetõ található –
Bajna, Balatonkenese, Böhönye,
Budaörs, Debrecen, Gyõr, Hajmáskér, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Pápa, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely
és Veszprém –, amelyeket az 1993.
november 16-án megkötött államközi hadisír-gondozási megállapodás alapján létesített, illetve gondoz a Szövetség. A második világháború során a magyarországi

harcokban és harci cselekmények
során mintegy ötvennégy-ezer német katona vesztette életét, akik
közül harmincöt-ezren a katonai
temetõkben, illetve ezernégyszáz
település temetõiben van eltemetve. A Német Szövetségi Haderõ aktív katonái vagy a tartalékosai körében minden évben szervez a Szövetség olyan munkacsoportokat,
akik a katonai temetõk aktuális
karbantartási munkálatait végzik
két héten keresztül. A katonák szabadságuk terhére, térítés nélkül
vállalják ezt a tevékenységet a
múlt iránti tisztelet szellemében.
A katonák, koszorúzással egybekötött megemlékezéssel fejezik
be munkájukat, amelyre május 27én 11 órakor kerül sor.
S.E.

Kanizsaiakkal ismerkedtek a kínaiak
Ms. Wang Huaqing elárulta,
Marton István polgármester meghívására érkeztek városunkba.
Úgy vélte, a Polgármesteri Hivatal
és a Kamara jó lehetõséget biztosított egymás megismerésére, találkoztak magyar és kínai vállalkozókkal, szakemberekkel, s egészében véve tetszett neki városunk.
Végezetül tolmácsolta polgármesterük meghívását.
S.E.
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 Hangversenykórus minõsítéssel megerõsítette helyét az amatõr
kórusmozgalom „felsõházában”
Nagykanizsa Város Vegyeskara.
A mûsorban többek között Palestrina, Haydn, Kodály és Hajdu Sándor
mûvei hangzottak el. Jobbágy Valér
Liszt-díjas karnagy elnökletével a
háromtagú zsûri értékelése alapján a
minõsítés feltételeinek megfelelõ
nehézségû és idõtartamú hangversenyt hallottak. A kórus kiváló hangi adottságokkal rendelkezik, a harmóniailag és ritmikailag bonyolultabb mûveket is megfelelõ biztonsággal mutatta be. Kiemelkedõen
adták elõ a népdalfeldolgozásokat,
valamint a karnagy különleges
hangzású kompozícióit. A százpontos minõsítési rendszerben kilencvenkettõt kapott a vegyeskar.
 Újabb országos megmérettetésen vettek részt a Premier
Táncklub növendékei a hétvégén
Budapesten. Színpadi tánc, gyerek
csapat kategóriában Bunczom Evelin, Bunczom Fanni, Farkas Kira,
Kománovics Kyra és Pete Dorottya
Born to be wild címû koreográfiája
az erõs mezõny ellenére a dobogó
második fokára állhatott fel. Felnõtt
egyéni színpadi tánc kategóriában
Toplak Dóra elsõ helyen végzett,
míg a felnõtt csapat – Glavák Katalin, Németh Petra, Toplak Dóra,
Szollár Alexandra, Sipos Eszter,
Verkman Nóra és Tornyos Ervin
Cella Tangó koreográfiájával harmadik helyezést érdemelt ki. A dobogós helyezések mellett a Zuglói
Táncfesztivál külön díját is a Premier Táncklub kapta.

Megüdültek a palánták
Kínai küldöttség járt városunkban, Shijiazhuang városból
érkeztek. Nagykanizsa és Shijiazhuang között 2007 óta létezik
együttmûködési megállapodás.
A keddi napot a város megismerésével töltötték, fogadta õket a
polgármester, majd a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
képviselõivel találkoztak. Ezt követõen a Kamara és a vendégek
közösen tartottak sajtótájékoztatót.
A küldöttség tagjai: Ms. Wang
Huaqing Shijiazhuang Helyhatóság Népi Politikai Konzultatív Tanácsának elnöke, a küldöttség vezetõje, Mr. Liu Zhanjun Shijiazhuang Helyhatóság Mezõgazdasági Irodájának igazgatója, Mr.
Wei Jiantao Shijiazhuang Külügyi

Hivatalának helyettes igazgatója,
Ms. Wang Yun Shijiazhuang, a 3.
számú kórház elnöke és Mr. Shi
Jianhui Shijiazhuang Fourth Pharmaceutical Co. Ltd vezérigazgató
általános helyettese.
Dr. Polai József, a Kamara elnöke elmondta, a találkozás lehetõséget adott, hogy a vendégek megismerhessék Kanizsa gazdaságát.
Fontos ez a kapcsolatfelvétel,
mely a remények szerint elvezet a
napi kereskedelmi-ipari kapcsolatokhoz. Hozzátette továbbá, hogy
szó esett a kamara szerepérõl is, s
az elnök asszony jelezte, semmi
akadálya a kínai kamarával való
kapcsolatfelvételnek, mely egyébként országos szinten már mûködik. Polai József eredményesnek
ítélte a találkozót.

Nem kellett belocsolni… A
péntek délután kapott egynyáriak elültetõi bizony jól jártak. A
hétvégi, túlságosan is bõséges
csapadék egy ideig szükségtelenné teszi, hogy pótolni kelljen a
nedvességet.
A legdúsabb szirompompát ígérõ vízvirág mellett a meleg sárga
törpe cinnia, a sugárzóan fehér dohányvirág, no meg a kisvirágú petúnia és tátika színváltozatai lelkesítették a Hevesi ABC-hez érkezett
virágkedvelõket. A Polgári Kanizsáért Alapítvány negyedik éve tartó kezdeményezését minden eddiginél nagyobb érdeklõdés fogadta,
32 lakóközösség jelentkezett. Akik
föliratkoztak, a támogatók – a Polgári Magyarországért Alapítvány
és a Saubermacher-Pannónia Kft. –

jóvoltából juthattak a több mint
kétezer egynyárihoz. Most is voltak azonban, akik késõn kaptak
észbe. Érdemes figyelni tehát a helyi sajtó híradásait a Keleti városrész virágosítását segítõ palántaosztásról. Az alapítvány már a jövõ
évre is gondol, a megnövekedett
igénylés miatt újabb támogatókat
kíván bekapcsolni a programba.
Papp János, a Polgári Kanizsáért
Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, május 28-án, pénteken fél
4-kor kerül sor a kertészeti vetélkedõre. Díjait az ABC-t üzemeltetõ
Mecsek Füszért biztosítja. Ekkor
tekinthetõ meg a bolt kirakatán az
a fotókiállítás is, mely az ültetõk
munkáját dokumentálja. – Volt értelme a munkának! – hirdeti majd.
K.H.
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Böröcz és Fodor kottájából játszik Marton
A múlt év júliusában robbantották bombájukat a szocialisták.
Rokonsági fokokkal jól körülírtan nekirontottak a hivatal egyik
dolgozójának. Az ok: jelentõs
apehtartozás. Azt már nem részletezték, hogy nem adócsalóról
van szó, hanem egy egzisztenciáját vesztett egykori vállalkozóról.
Olyanról, aki ingó- és ingatlan
vagyonát pénzzé téve mindenkit
megpróbált kifizetni (mint Bajnai
Gordon libatartói). Talán ezért
nem található ma már az Apeh
honlapján, nem úgy mint a legutóbbi kovásznai küldöttség
egyik tagja. Hát erre ugrott rá
nemrégiben Marton István,
Stadler Petra, és a nemlétezõ Bné. (A történetet lásd bõvebben
Marton és a morális okok címû
írásban.)
A kettõs mércét látszik igazolni, hogy ahol tapinthatóan szocialista szál érzékelhetõ, még a monogramot sem tudhatjuk meg. Ma
is mély hallgatás övezi a helyi cigány kisebbségi önkormányzatnál
történt több, mint nyolcszáz ezer
forintra rúgó csalást. Noha az eset
korábban került nyilvánosságra,
mint a fent leírtak, a rendkívül érzékeny szocialisták nem tartották
szükségesnek sajtótájékoztatót
tartani ebben az ügyben.
Különös pikantériája van a polgármesteri hivatalban elkövetett
sikkasztásnak is, ahol a hatmilliót
is meghaladó „baleset” okozóját
szintén láthatatlan kezek õrzik.
Monogramját sem ismerhetjük,
bár azt tudjuk, hogy az elkövetõ
már 2007-ben is enyves kezûnek
bizonyult. Ez utóbbi információt
Marton István közölte egy sajtótájékoztatón. Érdekes, akkor nem
látott erkölcsi és morális okot arra, hogy a munkatárstól megváljon. Pedig talán ezzel megelõzhetõ lett volna a nagyobb baj.
Az azért megnyugtathatja a városlakókat, hogy az Apeh teszi a dolgát, és a képviselõi tiszteletdíjból
is levonja a tartozást, mint ahogy
azt jelenleg is teszi városunk
egyik önkormányzati képviselõjének esetében.
D.J.

Marton és a morális
okok
Nézem az egyik nagyszerû sajtótermék szombati számának ha-

sábjait, s nicsak, mit látnak szemeim: Marton István polgármester a morálra hivatkozik. Maga a
téma is gyomorforgató, hiszen
egy háromgyermekes családanya
egzisztenciájával játszadozik a
város – legalábbis papíron – elsõ
embere. De amitõl igazán nem
hittem a szememnek, az az alantas indok, amivel nagyszerû Pistánk elõmerészkedik.
Az elmúlt három és fél esztendõ alapján fogadni mertem volna,
az õ szótárából hiányzik ez a szó:
MORÁLIS. De tévedtem, benne
van. Bár abban még kételkedem,
hogy tudja is mit jelent, mindenesetre tény, hogy használni használja, miközben a tõle megszokott stílusban mocskolja az alpolgármestert és a jegyzõt. Ez is undorító, de hát, ha csak ennyire telik tõle, nincs mit tenni. Ez a néhány hónap már majdcsak elmúlik valahogy, aztán vége lesz végre a mi „erõs Pistánk” ámokfutásának.
De most nézzünk hamarjában
néhányat azon Marton-tettek közül, melyek csak és kizárólag morális okokból születtek városunkban. Elnézést mindenkitõl, sajnos
csak a töredékek töredékét áll módomban most felvillantani, ugyanis nem szeretném, ha nagy terjedelme miatt tennék félre a sajtó
munkatársai írásomat, de megígérem, ha a helyzet úgy kívánja, tovább szemezgetek majd a martoni
hõstettek között.
Mivel a törvények csak irányfényt mutatnak, legalábbis szerinte, kiskirályként dönt napirendek
sorsáról. Mindezt sorozatosan,
szinte minden közgyûlésen eljátszva, a város érdekét, a képviselõk akaratát abszolút semmibe
véve.
Ugyan hivatali gépkocsival
megy a bíróságra pereskedni
Egerszegre, de magán gépkocsijára igyekszik elszámoltatni a benzinpénzt. Itt háromszor ezer forintra lett volna szüksége Martonnak
Közgyûlési határozat ellenére
napidíjat akart megszavaztatni a
feleségének (59, ismétlem ötvenkilenc kemény euró a tét!), ez a tévéközvetítésnek köszönhetõen sok
kanizsainál kiverte a biztosítékot a
legutóbbi közgyûlésen. És hogy
hab is legyen a tortán: a szavazáson a polgármester morálisan meg-

nyomta az „igen” gombot, vagyis
megszavazta saját felesége napidíját, ehhez már végképp nem kell
kommentár...
Miközben a testület egyik tagjával szemben, finoman szólva
szimpátiát nem táplál, az illetõ
képviselõ rokonán igyekszik tehetetlen dühét levezetni, amolyan
„martonosan” megoldva a dolgot.
A moralitás alapja pedig az a fajta
gyávaság, amivel egy bizonyos,
egyébként mindenkinél jobban tájékozott B-né, majd néhány órával késõbb Stadler Petra személyi
titkár szájába adja több sebbõl
vérzõ magyarázatát. Aki esetleg
elvesztette volna a fonalat: most
értem oda a bevezetõben felvázolt
témához. Az elérhetõséget megadni „elfelejtõ”, de egyébként a
városért könnyfakasztóan aggódó
B.-né illetve a pocskondiázásban
„sorozatosan társ tettes”, amúgy a
kanizsai adófizetõk által a város
kasszájából jól megfizetett, de a
városért ténylegesen bármi jót
tenni képtelen személyi titkár, egy
kanizsai hírportálon jelentette
meg szánalomra méltó sorait. Elnézést, elkalandoztam, vissza a
gyökerekhez:
Nem mellesleg a rokon hölgyet
maga a polgármester vette fel a
hivatalba, igaz, csak és kizárólag
morális alapon akkor még minden bizonnyal azt remélve, nem
kevés politikai tõkét fog kovácsolni abból, ha a fideszes képviselõnek ezzel, az egyébként általa soha, egyetlen szóval sem kért
szívességgel a „kedvében” jár. A
hivatalban legalábbis ez a hír járja, és némi igazságalapja valószínûleg van is, különben miért írta
volna alá az általa köztudottan
nem kedvelt volt alpolgármester
lányának, illetve az általa köztudottan nem kedvelt képviselõ rokonának a szerzõdését? Ja, hogy
mert nála a szakmaiság volt a
fontos és ezért félretette személyes viszolygásait? Valóban? És
akkor most miért is kellene az
utcára kerülnie ennek a nagycsaládos édesanyának, akinek a
munkájával a felettesei is egytõl
egyig elégedettek? Ha a helyzet
úgy hozza, errõl is érdemes lehet
újra beszélni, bár én szívem szerint meghallgatnám az érintetteket. Na nem a B-nét, meg a Petrát, és nem is a Martont, õk nem
az igazság bajnokai, õk már eb-

ben az ügyben is hiteltelenek.
Mondjuk az alpolgármestert, aki
a Marton által okozott törvénysértést igyekezett helyrehozni, a
jegyzõt, aki a munkáltató, az ügyintézõt, aki tisztességgel végzi a
munkáját a hivatalban, majd hazamegy a gyerekeihez és neveli
õket, meg a képviselõt, aki nem
volt hajlandó semmilyen alkut
sem kötni a Martonnal. Õk hitelesek, egyetlen alkalommal sem hazudtak.
S végezetül álljon itt a legmorálisabb polgármesteri tett: a Fidesz zászlaja alatt belecsücsülni a
polgármesteri székbe, majd nap
mint nap, reggeltõl estig azon fáradozni, hogyan tud a lehetõ legtöbbet ártani az õt pozícióba juttatóknak. Persze csak és kizárólag morálisan, lehetõleg mással
elvégeztetve a piszkos meló jelentõs részét.
Polgármester úr! Ön vesztett!
Miért nem veszi észre? Vagy
esetleg észrevette és ezek már a
végsõ, csapdába esett vad utolsó
dühös rúgásai? Nincs a szerettei
között egyetlen ember sem, aki
õszinte merne lenni önhöz, és figyelmeztetné, hogy már felesleges harcolnia? Jóllehet, néhány
aprócska csatát sikerült megnyernie – sikerült például négy év áldozatos munkájával önnel együtt
kemény három fõre duzzasztania
a saját frakcióját -, de a háborút
összességében csúfosan elvesztette. Mégpedig egy olyan háborút, amit önön kívül senki nem
akart. Ugyanis – ellentétben önnel – a fideszes képviselõk egytõl
egyig csak és kizárólag a város
érdekében tették és teszik ma is a
dolgukat még akkor is, ha ön ezt
jelentõsen megnehezíti.
Én sajnálom önt. Nem azért,
mert vesztett, hanem mert még az
sem adatik meg önnek, hogy emelt
fõvel távozhasson. És ezt mindmind, abszolúte a moralitás jegyében, csak és kizárólag saját magának köszönheti. Van még néhány
hónapja, vajon tud még mélyebbre
süllyedni? Egyáltalán, lehet még
ennél mélyebbre süllyedni?
És hogy mi legyen az aláírás,
nézzük csak...
Mit szólna mondjuk ahhoz,
hooogy ... B.-né ?
Csak úgy, ahogy Ön szokta:
martonosan-morálisan.
www.bakkker.hu
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Dr. Károlyi
a legnépszerûbb
szocialista
Kedves játékra adott lehetõséget
a szuperhir.hu. Noha a portál panaszkodik, egyesek még mindig
véresen komolyan veszik a szavazás végeredményét, a városi közvélemény helyesen úgy látja, az
ilyen dolgokból is le lehet szûrni
komoly tapasztalatot.
Itt van mindjárt, hogy a fölkínált
polgármester jelöltek közül egyedül csak Marton István jelentette be
indulási szándékát. Nyilván ennek
köszönhetõ, hogy azonnal elért 5%ot. Az is tanulságos, hogy a csak
társadalmi alpolgármesterséget vállaló Dr. Károlyi Attila megelõzve
pártja népszerûségét, 22 %-ot gründolt, míg az országgyûlési képviselõséget megcélzó, de esetleges polgármesterségérõl nem nyilatkozó
dr. Fodor Csaba ennek csak a tizedét volt képes begyûjteni. Az a tény
is továbbgondolásra érdemes, hogy
a közéletben semmiféle megnyilvánulással nem rendelkezõ Áfra Barnabás 18 %-ot kapott. Tét nélkül,
de üzenetértékû lehet az is, hogy a
szavazók 26%-a Bene Csabát – aki
információink szerint nem kíván
indulni – el tudná képzelni polgármesternek.
D.J.

Nem a sportrovatba
küldöm…
Csak küzdelem hozhat sikert. Az
ellenfél támadásai elõtt nem hagyhatjuk védtelenül a kaput. Az utolsó
percig, a játékvezetõ füttyéig tart a
játék. Tartozunk annyival a szurkolóinknak – akár a lelátón, akár a tévé elõtt figyelik a mérkõzést – ,
hogy nem okozunk csalódást nekik.
Ám azt sem feledhetjük, a focit gólra játsszák. Védekezésbõl nem lehet
gólt lõni. Nemcsak sportszerûtlen,
egyenesen bûn a bunda. A pénzért
eladott meccs. A csapat elárulása.
Egyedül nem megy. Aki nem csapatjátékos, ne a labdarúgást válaszsza. Azzal is illik tisztában lenni,
melyik a mi térfelünk, elkerülendõ

az öngólt. A csapatok mezének eltérõ színe is segíthet az eligazodásban. Színvakság kiszûrendõ. A test
test elleni küzdelem is a sportág jellemzõje, nem lehet csak hosszú
passzokkal játszani. – Íme, néhány,
a fociból leszûrhetõ tanulság. Azoknak, akik már besokalltak a jóideje e
hasábokon folyó adok-kapoktól. Jó
lenne, persze, a véresen komoly játékról olvasni. Addig is, lássuk meg
a történések humorát is. Nincs nagyobb öngól annál, mint ha valaki
nevetségessé teszi önmagát.
Más. Végre kimondták! A „Marton István polgármester a szocialisták embere. Semmi közünk hozzá! Fidesz” szövegû plakát, tapasztaltam, sokakban megkönynyebbülést keltett. Az idõzítés is
tetszett. A parlamenti választás
második fordulója elõtti napokban
elõre vetítette az õszre nagyon várt
változást is: végre Nagykanizsán
is – Wass Albert szavával – „Elvásik a veres csillag”. Bár valakik
létrára mászva idõ elõtt lekaparták
az Izzó közeli óriásplakátot, a nyitott szemû izzósoknak volt idejük
elolvasni. Közülük az is, aki nem
követi ugyan annyira a politikát,
de megvan a magához való esze,
megkérdezte: Olyan kétkulacsos
ez a Marton? A beépített, küldött
emberre vonatkozó eshetõségre
visszakérdezett: – Marton kém?
Olvasmányaiból, filmélményeibõl
ismeri ugyanis az alvó ügynök fogalmát.
Papp János

Életkép Miklósfáról
Helyszín: Aréna Büfé Miklósfa
Szereplõk:
Két törzsszurkoló, akik a helyi
focicsapat minden hazai és idegenben lejátszott mérkõzését látták.
Életkorukat tekintve, a jól megérett, õsz halántékú férfi kategóriába tartoznak.
Laci bá: – Kisfröccsöt kérsz te
is Pista? Igaz, hogy nem a Cika
rizlingjébõl való, de nem voltunk
mi soha annyira finnyásak.
Pista bá: – Legyen, ha már enynyire dicséred. Te Laci, mi lõtte a
mi fiainkat az utóbbi idõben?

Kepelkednek, mint a pilicskobogár, minden meccset megnyernek ebben a szezonban. Ez a három Pista, meg a Laci csinált velük
valamit, vagy a cecelégy csípte
meg õket?
L: – A cecelegyet ismerem meg a
Lacit, de a három Pista az kicsoda?
P: – Hát az edzõ a Kiss Pisti,
szakosztályvezetõ a Sipi, meg a
szakosztályelnök a Hõbe.
L: – Ja így már tudom. Lehet abban valami, hogy trükköznek, mert
nagy mágusok, de szerintem más
itt a helyzet.
P: – Mi lehet más, ami miatt
ennyire rájuk jött a focizhatnék?
Még a Csepregi is megtáltosodott
majdnem ötven évesen. A Szepetnek ellen egyedül is elég lett volna
az összes csatáruk ellen, úgy játszott.
L: – Ha mindent átgondolunk,
akkor rendes magyarázat nincs erre, talán az lehet a nagy titok, hogy
a tsz tehénistálló nagyon közel van
ide.
P: – Annak mi köze lenne a dologhoz?
L: – Hát csak annyi, hogy a fröcscsön kívül, csak a friss tej tud ilyen
csodákat csinálni. Szerintem a fejõgépbõl az egyik csõ itt a föld alatt
megy, és be van vezetve az öltözõbe. A végére meg egy nagy cumit
húztak, aztán edzések, meg mecscsek elõtt abból doppingolnak a fiaink.
P: – Ne má Laci, ekkora marhaságot én még férfiember szájából
nem hallottam. Még-hogy ezek tejet innának? Egy nagy lópikulát.
Az egyik rész kólázik, a másik
meg sörözik, a tej csak meghajtaná
õket… Várjál csak? Lehet, hogy
pontosan ez a lényege a trükknek.
Tényleg az hajtja õket.
L: – Na, látod. Mondom én,
hogy van itt valamilyen nagy
kitalálmány. Nekünk nem kéne kicsit rájárni titokban arra a cumira?
Vagy te nem akarsz egy kicsit fickósodni?
P: – Nem jönne rosszul, azonnal
eldobnám a kampósbotomat. (Öt
perc szünet, mert a röhögéstõl nem
tudnak megszólalni). – Esztike kérünk még két kisfröccsöt.

Magyarokról mondták
JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 1989-tõl kölni érsek. 2009. augusztus 20-án mondta szentbeszédében:
„Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerõsödött népre, amely soha nem
hagyta magát legyõzni… Szent István államfelfogásában soha nem tudott az a nyugateurópai abszolutizmus kialakulni, ahol a király
azt mondja: Az állam én vagyok. Õ országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy õ csak gondozója és nem tulajdonosa azoknak az embereknek, akiket rá, mint intézõre bíztak. Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól az újkorig,
akkor az európai kontinens sok szenvedéstõl és nélkülözéstõl menekült volna. Szent István királyi házába vette Máriát. Õ és honfitársai pedig Mária testvérei és Jézus tanítványai lettek. Ez Magyarországnak olyan méltóságot kölcsönzött, amely nem veszett el soha.”
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Zentai Nemzetközi
Sporttörténeti
Konferencia
A Mezõ Ferenc emlékév jegyében a vajdasági Zentán rendezték meg a XVIII. Nemzetközi
Sporttörténeti Konferenciát, a
Közép-európai Sportakadémia
keretében. A szervezést az Európai Sport Hagyományõrzõ
Egyesület, a Zalai Sportmúzeumért Alapítvány, a Dr. Mezõ Ferenc Olimpiai Baráti Kör valamint a Zentai Sportszövetség végezte.
A programok a szegedi temetõben kezdõdtek, ahol Dr. Bali Mihály, a Szegedi Sportmúzeumért
Baráti Kör elnökérõl és Kocsis Lajos olimpiai bajnok labdarugóról
emlékeztek meg a résztvevõk. A
konferencia helyszínén, Zentán az
ünneplõk között jelen volt Kopasz
Károly (Zenta, Vajdaság) olimpikon birkózó, Hegedûs László
(Magyarkanizsa, Vajdaság) és
Papp Nándor (Nagykanizsa)
sportvezetõ is. Sirkova Anikó polgármester megnyitója után elkezdõdött az összejövetel tudományos
része, ahol többek között Kis János
az Európai Sport Hagyományõrzõ
Egyesület és a Dr. Mezõ Ferenc
Olimpiai Baráti Kör elnöke Mezõ
emlékév címmel tartott elõadást.
Az esemény Szabó Palóc Nándor
zentai olimpikon, VB ezüstérmes
birkózó élménybeszámolójával fejezõdött be, aki részletesen, humorosan beszélt többek között szöuli
és barcelonai élményeirõl.
Másnap a küldöttség tagjai, Szabadkán az olimpiai emlékmûnél,
és az elsõ magyar olimpiai bajnok
Hajós Alfréd által tervezett palotánál tartottak megemlékezést. Az
1880-as olimpia mintára Magyarországon elõször rendezett versenyek helyszínén, Palicson a résztvevõk teljesítették a Vermes Lajos
által megálmodott olimpiai távot.
A programok során a résztvevõk
megismerhették a Vajdaság sporttörténetének és kultúrájának egy
részét, további civil kapcsolatokat
építettek ki, így elmondható tartalmas és emlékezetes napokat töltöttek a Délvidéken. A program a
Nemzeti Civil Alapprogram, a
Nagykanizsai Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatásával
valósult meg.
K.H.

2010.06.25.
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 A megújuló pedagógia az
egyéni bánásmód szolgálatában.
A Péterfy Sándor Általános Iskola
és a Szivárvány Egységes Módszertani Intézmény közös bemutató
órát tartott a város általános iskoláiban dolgozó pedagógusok számára. Az összejövetelen A megújuló
pedagógia az egyéni bánásmód
szolgálatában címû intézményi innovációt ismerhették meg. A magyar és matematika órákon az érdeklõdõk számára bemutatták a
két-tanítás modell keretében
többek között a kooperatív technikák gyakorlati alkalmazását, a differenciálást, a kompetencia csomagok eszköztárának beépülését az
oktatásba – kaptuk a tájékoztatást
Bagarus Ágnes igazgatótól.
 OVI Duatlon. A Hevesi Óvoda
nevelõtestülete folytatva az elõzõ
évi hagyományokat, idén is megrendezte a város valamennyi nagycsoportos óvodásának szervezett OVI
Duatlon sportrendezvényét. A Mindenki Sportpályáján tizennégy csoportban közel száz gyerkõc mérte
össze ügyességét, állóképességét. A
feladatok között szerepelt zenés
gimnasztika, 60 méteres futás és
400 méter kerékpározás. A szervezõk célja az egészséges és edzett,
sportoló gyermekek nevelése és koruknak megfelelõ fizikai képességük fejlesztése volt. Emellett fontosnak tartották a táv balesetmentes
megtételét, az erõnlét, a kitartás, a
gyorsaság és a versenyszellem kialakítását. A versenyzõk emléklapot
kaptak jutalmul.
 Játékos tudomány – a fizika
csodái. Öveges professzor megvalósult álma jelentkezik utazó formában a fenti címmel a május 21ig látható interaktív kiállításon a
HSMK-ban. A kiállítás a természet törvényeit és jelenségeit mutatja be szokatlan, látványos formában, nemcsak bemutatva, de
megmagyarázva azokat. 2005 a fizika éve volt, ennek apropójából
készült e kiállítás azért, hogy játékos formában mutathassa be a természeti törvényeket, mégpedig
úgy, hogy a látogatók a kiállított
eszközöket saját maguk mûködethessék. A tárlat sok fizikus, matematikus és más szaktanár elismerését váltotta már ki. A világ más
országaiban is népszerûek a kiállításhoz hasonló tudományos múzeumok. Közülük számos intézmény
mûködtet hasonló játszóházat.
Magyarországon a budapesti Csodák palotájában, vagy a Természettudományi Múzeum játszóházában találkozhatunk velük.

2010. május 20.

A Dienes festõkör kiállítása Miklósfán
A Miklósfai Általános Iskola
galériájában az 5. születésnapját
ünneplõ Dienes festõkör tagjai
mutatkoztak be Miklósfa közönségének.
A kiállítást Sajni József igazgató
nyitotta meg. A mûvészeti társaság
2004 novemberében alakult meg Balogh Zoltán felkérésére, Dienes Gyula
pedagógus-festõmûvész vezetésével.
A kör célja a rajzolás és festés
iránt érdeklõdõk, autodidakta alkotók tehetségének kibontakoztatása Zala megyében, illetve a különbözõ szemléletû, más-más stílusirányzatot követõ alkotók szakmai munkájának segítése. A tagok
folyamatosan részt vesznek képzõmûvészeti pályázatokon, melyeken rendszeresen jó helyezéseket
érnek el. Gyakran szerepelnek
egyéni és csoportos tárlatokon is.
A heti szakmai találkozókon kívül
más közös programokat is szerveznek – kirándulások, múzeumlá-

segítségével feltöltõdést találni.
A tárlaton bemutatkozó alkotók:
Bohár Éva, Dienes Gyula, dr.
Doba István, Farkas Ildikó,
Hajravecz Erzsébet, Harangozó
Hajnalka, Naszvadi István, Horváthné Liplin Katalin, Sallai Zoltán, Wojtovicz Lajos és Zafir Györgyné.

togatások, családi találkozók –,
melyek nemcsak a csoport összetartozását erõsítik, de jó segítséget,
feltöltõdést nyújtanak további mûvészeti munkájukhoz is.
A kör bárki számára nyitott. Mindenkit szívesen fogadnak, aki a
képzõmûvészet területén szeretné
kibontakoztatni tehetségét, vagy itt
akar kikapcsolódást, a mûvészetek

B.E.

Ifjú biciklisek versenye

Fotó: Steyer Edina
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A közelmúltban került sor a Nagykanizsai Városi Balesetmegelõzési
Bizottság által rendezett Kerékpáros Iskola Kupa városi fordulójára.
A versenynek a Péterfy Sándor Általános Iskola adott otthont.
A gyerekeket, akik városunk
nyolc általános iskolájából érkeztek, dr. Molnár József rendõrkapitány köszöntötte, és hívta fel figyel-

müket arra, hogy a KRESZ-szabályokat a kerékpárosoknak is ismerniük kell. A legutóbbi KRESZ-változások leginkább a bicikliseket

Hírek a Batthyányból
A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntõjére Szolnokon került sor, ahol a 7-8. évfolyamosoknál 1. helyet szerzett a 8.A
(Rajkó Petra, Richter Zsóka, Gayer

Mihály). A 9-10. évfolyamosoknál a
Patus Eszter, Erdõdi Bence, Koszoru
Péter (10.D) trió az országos 2.
helyre került. Mindkét csapat felkészítõje Takácsné Róka Katalin volt.

érintik, s azoknak is érdemes tisztában lenni a szabályokkal, akiknek
nincsen jogosítványuk.
Elméleti és gyakorlati feladatokat is
kellett teljesíteniük a versenyzõknek –
iskolánként négy lánynak és négy fiúnak: KRESZ-tesztet és KRESZ-totót
töltöttek ki, majd ügyességi akadálypályán mentek végig biciklivel, s végül, de nem utolsó sorban kerékpárszerelési és karbantartási ismereteikrõl
is számot kellett adniuk.
Kategóriánként hárman-hárman
fogják képviselni városunkat a zalaegerszegi megyei fordulón: a lányok
közül elsõ helyezettként Lelner Júlia
(Rozgonyi), másodikként Dávid
Dorina (Hevesi) és harmadikként
Filipovics Fanni (Rozgonyi) jutott tovább. A fiúknál Rábavölgyi Zsombor
(Rozgonyi) lett az elsõ, Páli Márk
(Rozgonyi) a második, s Bernáth Zoltán (Rozgonyi) a harmadik. A városi
versenyen díjat kaptak a negyedik helyezettek is: Rácz Klaudia (Hevesi) és
Lõrincz Márk (Kõrösi).
S.E.
A Ránki György Középiskolai
Regionális Történelemverseny
Kaposvárott megrendezett döntõjén a dobogó legfelsõ fokára állhatott Hegedüs Veronika (10.F), akit
Alexa Péter készített fel.
K.H.
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Kanizsa – Városháza

2010. május 20.

Osztozunk a család gyászában
A Kanizsa Dorottya Kórház sajtóközleménye
2010. május 10-én délután kórházunkban elhunyt egy négy éves
kisgyermek.
Ezt megelõzõen 3 nappal a Fül-orr-gégészeti mûtõben torok és
orrmandula eltávolításon esett át. A mûtétet követõ napon a Gyermekosztályra került, ahol lázas állapota miatt antibiotikus és infúziós
terápiában részesült. Viszonylagos jólét közepette hétfõn délután hirtelen befolyásolhatatlan vérzés indult a mûtéti területrõl. A leggyorsabb
és szakszerû orvosi beavatkozás ellenére is percek alatt kritikussá vált
az állapota, és közel egy órán keresztül végzett reanimatios
ténykedésünk sikertelen volt.
A váratlan esemény mélységesen megrázta az ellátó orvosokat,
szakszemélyzetet, a kórház vezetését. A család gyászában osztozunk.
A történtek kivizsgálása elindult. A hatósági boncolás elvégzéséig,
az eredmények megérkezéséig hírzárlatot rendeltek el a kórházban.
Ezt követõen kerülhet sor a részletes tájékoztatásra.
Prof. Dr. Bátorfi József fõigazgató

Közlekedési baleset szemtanúit keresik
Közlekedési baleset szemtanúit keresi a Nagykanizsai Rendõrkapitányság.
Nagykanizsa belterületén, a Balatoni út Huszti tér és Petõfi utca közötti szakaszán lévõ kijelölt gyalogátkelõ helyen közlekedett 2010. május 12-én 13.30
órakor egy eddig ismeretlen személy az általa vezetett, eddig ismeretlen forgalmi rendszámú és típusú szürke, vagy ezüst színû személygépkocsival. A személygépkocsi vezetõje nem biztosított elsõbbséget egy, az átkelõhelyen gyalogosan áthaladó negyven éves nagykanizsai asszonynak és a jármû bal hátsó részével elsodorta. A gyalogos az úttestre esett, melynek következtében nyolc napon belül gyógyuló, könnyû sérülést szenvedett. Az ismeretlen jármû vezetõje
a helyszínrõl megállás segítségnyújtás nélkül távozott.
Az eset körülményeinek tisztázása érdekében kérjük, hogy aki látta vagy
észlelte a balesetet, illetve aki az ezüst, vagy szürke színû, eddig ismeretlen forgalmi rendszámú személygépkocsiról, vagy annak vezetõjérõl bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Nagykanizsai Rendõrkapitányság Közlekedési Osztályán (Nagykanizsa, Király u. 49.), vagy tegyen bejelentést a
93/312-190-es telefonszámon!
Segítségüket köszönjük!
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

Köztisztviselõi állások a hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselõi állások betöltésére:
1. Titkárságon jogi ügyintézõ
2. Pályázati Irodában pályázati ügyintézõ
3. Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezetõ-helyettes
4. Szociális Osztályon szociális ügyintézõ
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetõk meg.

Pályázat falfirkák eltûntetésére
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500.000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási
idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.

Felhívás
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Eladó TOYOTA RAV 2.0 D4-D
D 4WD Sol

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala eladásra kínálja az alábbi gépkocsit:
1. Típusa: TOYOTA RAV 2.0 D4-D 4WD Sol
2. Mûszaki adatok, állapot:
Évjárat: 2005. Mûszaki vizsga érvényessége: nincs. Futott km: 46.500 km.
Kivitel: 5 ajtós. Állapot: törött, totálkáros. Jelleg: magyar okmányokkal. Üzemanyag: diesel. Sebességváltó fajtája: manuális (5 fokozatú). Hengerûrtartalom:
1995 cm3 . Teljesítmény: 85 kW, 115 LE. Szállítható szem. száma: 5 fõ. Ajtók
száma: 5. Klíma fajtája: manuális. Szín: ezüst metál. Önsúly: 1.370 kg. Összsúly: 1.930 kg. Csomagtartó: 400 liter
3. FELSZERELTSÉG: ABS (blokkolásgátló), állítható kormány, távirányítós központi zár, elektromos ablak (elöl-hátul), manuális (ötfokozatú sebességváltó), manuális klíma, összkerékhajtás, szervokormány, vezetõ- és utasoldali
légzsák, oldallégzsák.
4. EGYÉB INFORMÁCIÓ: Rendszeresen karbantartott, törzskönyv,
szervízkönyv. Az autó eleje sérült, rendeltetésszerû használatra jelenleg nem alkalmas.
5. ELADÓ ADATAI: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Kapcsolattartó neve, elérhetõsége: Filebics Tamás fõmunkatárs 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7., Tel.: 93/500-778.
6. A gépkocsi megtekinthetõ: Autocolor Kft. Kaposvár, Izzó u. 5. (idõpont
egyeztetés: Kelemen Balázs 20/9260-920)
7. Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje, formája: Polgármesteri Hivatal,
Városfejlesztési Osztály, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. sz. iroda
Benyújtási határidõ: 2010. május 21. (péntek) 10.00 óra
Az ajánlatokat sértetlen zárt borítékban jeligével ellátottan a megadott határidõig az adott beszerzés tekintetében kötelezettségvállalásra jogosultak aláírásával 1db eredeti, 2db másolati példányban kérjük beadni. A benyújtási határidõt követõen érkezett ajánlatokat ajánlatkérõ a bírálat során érdemi vizsgálat
nélkül kizárja.
A borítékon kérjük feltûntetni:
Címzett: Nagykanizsa, Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály,
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Jelige: "Toyota gépkocsi vételi ajánlat"
"A boríték 2010. május 21. (péntek) 10.30 óra idõpont elõtt nem bontható fel."
8. Az ajánlat tartalma: A vevõ neve, címe, telefonszáma, esetleges kapcsolattartó megnevezése. A vevõ számlavezetõ pénzintézetének megnevezése, számlaszáma. Ajánlati összeg (bruttó ár). Nyilatkozat az ajánlati felhívásban rögzített feltételek elfogadásáról
9. Ajánlatok bontása: A határidõre beérkezõ ajánlatok bontására 2010. május
21-én 10.30 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) I. emeleti tárgyalójában. Az ajánlatok bontásán az ajánlatot adók részt
vehetnek.
A késve érkezett, illetve az ajánlatkérésnek nem megfelelõ tartalommal rendelkezõ ajánlatok a bírálatban nem vesznek részt!
10. Eredményhirdetés: Az eladó az ajánlatokat 2010. május 28-ig értékeli, és
annak eredményérõl az ajánlatot tevõket 2010. június 3-ig értesíti. Az eladó a
legkedvezõbb ajánlatot tevõvel a gépkocsi adásvételére szerzõdést köt.
11. Az adásvétel összegének kifizetése eladó részére:
A vevõ az adásvétel összegét az eladó részére átutalással köteles megfizetni
az adásvételi szerzõdésben megadott számlaszámra, az adásvételi szerzõdés
aláírását követõ 8 napon belül.
12. A gépkocsi és iratainak átvétele: Az adásvételi összeg eladó számlájára
való megérkezését követõen a vevõ a meghirdetett gépkocsi iratait (forgalmi
engedély, törzskönyv, szervízkönyv) a Polgármesteri Hivatal Titkárságán
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. sz. iroda) munkaidõben átveheti.
Az iratok átvételét követõen a gépkocsi a megtekintési helyen átvehetõ.

KEDVES BATTHYÁNYS, LANDLEROS,
IRÁNYIS ÖREGDIÁK!
Szeretettel várunk az 1. Öregdiák Találkozónkra a nagykanizsai Batthyány
Lajos Gimnáziumba! Idõpont: 2010. június 5., szombat
Programok:
10.00 óra, HSMK – Jelenlegi diákjaink kulturális kavalkádja
14.00 óra, BLG-udvar: Öregdiák - jelenlegi diák focimeccsek
16.00 óra, BLG-kisaula: Az öregdiákok ünnepélyes köszöntése
17.00 óra, BLG-osztálytermek: Osztályfõnöki órák
19.00 óra, BLG-menza: Vacsora (2000 Ft/fõ)
Kérjük, az osztályok és az egyéni résztvevõk jelezzék részvételi szándékukat és
pontos vacsoraigényüket legkésõbb 2010. május 28-ig az Öregdiák Találkozó
hivatalos e-mail címén: talalkozo@blg.hu A befizetés a helyszínen történik.
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Kanizsa – Oktatás

 „A Köz-mûvelõdés szolgálatában” címmel tartott konferenciát a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása. Czupi Gyula,
a Halis István Városi Könyvtár
igazgatója, valamint Farkas Tibor,
a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója intézményeik közmûvelõdést elõsegítõ szolgáltatásait mutatták be a megjelenteknek. A konferenciát a „Közkincs-kerekasztal létrehozása, mûködésének támogatása” címû pályázat keretein belül
rendezte meg a Kistérség a kultúrában, közmûvelõdésben dolgozók
számára – mondta el köszöntõ beszédében Berkenyés Lászlóné, a
Kistérség munkatársa. A könyvtárigazgató elõadásában többek között
kiemelte a mozgókönyvtár fontosságát, melynek segítségével a környék falvaiban lakók is hozzájuthatnak a könyvekhez, valamint azt,
hogy folyamatosan bõvül a könyvtár honlapja, egyre több szolgáltatást lehet elérni az interneten keresztül is. Farkas Tibor elmondta,
lassan két és fél éve, hogy a három
közmûvelõdési és két közgyûjteményi egység összevonásra került,
melyek megpróbálják erõsíteni
egymást, s a szakmai önállóságuk is
megmaradt. Nemsokára új honlap
is várja majd a látogatókat.

2010. május 20.

Comenius – végsõ állomás

Utolsó állomásához érkezett
a Tempus Közalapítvány Comenius 1 programja keretében
az „Eutópia, kedv egy új Európához” címû projekt, melyben
a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola tanárai és diákjai 2008 õszétõl vesznek
részt.
A projektet lapunk is mindvégig
figyelemmel kísérte. Legutóbbi,
grossetoi utazásukról, melyre május

2. és 8. között került sor, maguk a
résztvevõk számoltak be.
Egy kis visszatekintõ: a francia,
a katalán, a német, az olasz, a török és a magyar diákok azt a feladatot kapták, hogy különbözõ témákban – többek között vallás, politika, gazdaság, kultúra, iskola,
hobbi, szabadidõ – összeállítsanak
egy kérdõívet, melyeket saját diáktársaikkal töltettek ki, s melynek
segítségével megpróbálták kideríteni, hogy a 14-18 éves korosztály
mennyit tud, és milyen vélemény-

nyel van az Európai Unióról. A
kérdõívek kiértékelése megtörtént,
s Grossetoban elkészült az Európai
Charta is, melyet a tervek szerint a
projektben részt vettek saját hazájukban próbálnak érvényesíteni
azzal, hogy eljuttatják gazdasági
és politikai szervekhez.
A legutolsó találkozón Bagladi
Nikolett (11. B), Bedenek Kitti (11.
B), Jobbágy Marietta (11. B),
Józsa Evelin (11. B), Nincsics Anikó (13. A) és Tóth Klaudia (13. A)
vettek részt, a diákokat Horváth
István, Rábavölgyi Attila és Úr
Zoltán tanárok kísérték. Mindanynyian egyet értettek abban, hogy az
út – s egyben a projekt is – sikeresen végzõdött. Rábavölgyi Attila
szerint egy olyan programban vettek részt, mely az elkövetkezõ
negyven-ötven évre biztosan hatással lesz, hiszen hat ország hatszáz
diákjának véleménye fogalmazódott meg. A feladatnak ezzel nincs
vége, azon kívül, hogy a partnerintézményekhez, az önkormányzatokhoz, a parlamenti és az Európa
parlamenti képviselõkhöz eljuttatják a Chartát, értékeit igyekeznek
képviselni ameddig csak lehet, s
ahol van rá befogadóképesség.
S.E.
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Kanizsa – Értékrend

Fotó: Bakonyi Erzsébet

2010. május 20.

Marionett bábuk, bibliai alakok, holocaust emlékmû

Csávás Csaba Lúdas Matyiról,
Szent Miklósról és Zsuzsannáról
A kerítés mögül egy szarka és
egy macska néz szembe a járókelõkkel. Talán gyarapodik még
kis szobrocskákkal a szabadtéri
kiállítás nemcsak alkotójuk, hanem a Bolyai János utcában járók örömére. Csávás Csaba fafaragó éppen pihent, amikor bekopogtunk otthonába.
Ez azonban csak látszatpihenés
volt, egy bûbájos marionett bábfigurát tartott a kezében. A téli órákban farigcsálta zenehallgatás közben, s magával viszi fafaragó bemutatókra, gyermekrendezvényekre, ahol bábutestvéreivel együtt
üdvözli a gyerekeket, nézelõdnek,
kíváncsiskodnak, majd leülnek, és
okosan figyelnek.
Az asztal sarkában várakozik
egy kész mû, a Zsuzsanna és a vének címû munkája. A történetrõl a
Biblia Ótestamentumában olvashatunk. Zsuzsannát hamisan megvádolták a paráznaság bûnével, de
a fiatal Dániel próféta megmentette õt. Két idõs férfi megpróbálta
elcsábítani Zsuzsannát, majd amikor kosarat kaptak, az asszonyt
paráznasággal vádolták és el is
ítélték, de Dániel a vádlók tanúvallomásában kimutatta az ellent-

mondásokat, így Zsuzsannát felmentették. A hamis tanúkat pedig
kivégezték.
Csávás Csaba szerint napjainkban is aktuális a téma.
– Az ártatlan, fürdõzõ nõ mit
sem sejt arról, hogy két öregember meglesi. Zsuzsanna egy érett
hölgy, kívánatos õszibarack, akit
az egyik öregember pénzzel, a
másik erõszakkal próbál megkörnyékezni. A témát a mûvészetben
sokan feldolgozták. A kisplasztikát megrendelésre készítettem. A
finomság és a szépség érzékeltetésére a nõnél csiszolt felületet
használtam. Mint látható, nem az
igazi emberi arányok lépnek érvénybe. A kezek, a fejek, a mozdulatok túlzóan szinpadiasak, így
jobban rávezetik a nézõt a történetre.
A fafaragó tervei között szerepel
Szent Borbála, a bányászok védõszentje szobrának megfaragása.
Tavaly téltõl Nagyrécsén a templom kertben látható Szent Mihály
arkangyal szobra, amint éppen lesújt az ördögre. Lúdas Matyi, a
gyerekek körében népszerû mesealak szobra Szlovákiában, szintén
az õ munkája. Keserûen jegyzi
meg, Szent Miklós szobrának ava-

tására még meg sem hívták Miklósfára.
– Megalázó volt, nagyon roszszul esett. Egy átadási ünnepségen szeretem nézni, hogyan örülnek a szobornak. Az emberek hálás tekintete minden pénzt megér.
Feledteti, hogy olcsón készítettem, hogy mennyit szenvedtem vele és milyen gondjaim voltak a fával. Környezetében akár Mikulás
csomagot is oszthatnának a gyerekeknek. Sokan azt hiszik, milliókat kapok a szobrokért. Ha kifizetem az anyagot, az adót, a tb-t,
marad is belõle meg nem is. Még
éjjel is azon töröm a fejemet,
hogy mit tegyek másnap. Nem
mondja meg senki, mibõl élhetnék
meg. Arra kell törekednem, hogy
a munkám minõségi és szép legyen, még ha olcsó is, mert az
ócskaságot nem veszik meg. A város a közelmúltban felkért a középkori vár makettjének a tervezésére úgy, hogy a rosszul látók
és a vakok is érzékeljék, hol terült
el a mezõváros és hol állt a vár.
Büszke vagyok rá, hogy részt vehettem ebben a feladatban komoly alkotókkal együtt. Sok szép
dolgot tudnék készíteni a városnak!
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Csávás Csaba aggodalmának
adott hangot a mûemlékvédelem
alatt álló Cigány Holocaust emlékmû állapotával kapcsolatban a tavalyi megemlékezést követõen,
mert attól fél, kidõl a szobor.
– A világon elsõként, a második világháborús cigány holocaust áldozatainak tiszteletére állították fel 1991-ben. Azt az ígéretet kaptam, hogy segítenek, és elkészíthetem kõbõl mielõtt teljesen
tönkremegy. Amikor felavatták,
harcolt érte a budapesti roma
szervezet, városunkban pedig ahhoz ragaszkodtak, hogy jöjjenek
le Kanizsára emlékezni a budapestiek. És ez így is történik évente. Elkészítettem az árajánlatot.
Kõbõl, kiszállítással, felállítással
együtt nyolc millió forintból ki
tudtam volna hozni a négy méter
magas szobrot. (Körbe kell állványozni, áramot kell használni.
Egy köbméter kõ ára félmillió forint.) Azt mondták, sok. Pedig nevetséges ár, mert majdnem egy
évet kellene dolgoznom rajta. A
mostanit egy nagy vihar leborítja. Sajnos az elsõ években el lett
hanyagolva. A nagy fekete hangyák szeretik a tölgyfát, befészkelték magukat a szobor belsejébe, idegmérget azonban nem helyeztek el ellenük. Lecseréltem
egyszer a talpát, mert elrohadt,
tönkrement. Javítgatom, de hoszszú távon ez nem megoldás.
Csávás Csaba vezeti a Nagykanizsai Fafaragó Egyesületet, ami
szintén évek óta anyagi gondokkal küszködik. Hétvégi, háromnapos alkotótáborukban – amelyet egyik társuk szabadhegyi birtokán rendeznek meg –, csak kisplasztikák kerülnek ki kezük közül, saját faanyaguk felhasználásával. A szakkör újjáalakult a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban,
ahol a tanulók igényeit felmérve
a népi díszítõmûvészet motívumait tanítja nekik. Idõvel majd figurákat is faragnak. Évközben,
bármikor lehet hozzájuk csatlakozni, jó eljönni azoknak is – tette hozzá, akik korábban már faragtak, hiszen új trükköket, technikákat sajátíthatnak el. A megszerzett tudással valami maradandót alkotnak, amivel megajándékozhatják ismerõseiket, és ez már
öröm. A régi szakkört hat évig
vezette. Az akkori tagok átkerültek a Honvéd Kaszinóba, ahol
Stiller Gábor szakkörvezetõ irányításával folyik a munka.
Bakonyi Erzsébet
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Gondviselés – a szóban benne
foglaltatik mindaz, amit Müller
Péter író az életrõl, valamint annak vezérlõjérõl vall, s ahogy
tavaly év elején, úgy a közelmúltban is megoszthatta ezt
(igaz, némileg más irányból közelítvén) kanizsai hallgatóságával.
Ezúttal nem túlzunk, ha azt írjuk, a teremben egy gombostût
nem lehetett leejteni, a kezdés idõpontjában még javában pakolták a
székeket, s az elõzetesen kalkulált
érdeklõdés jóval nagyobbra sikeredett.
Úgy tûnt, az érdeklõdõk az elõadásra a lehetõ legmesszebbmenõkig ráhangolódtak, s ezt nem véletlenül írjuk, mivel a szerzõ legújabb kötetéhez (is) kapcsolódva
jegyezte meg, nem egyszerû vidámságot, megnyugvást csiholni
az emberben. A lelket fel kell hangolni, mely által hangolttá válik,
lévén az alap beállítottság a lehangoltság.
Aminek persze okai vannak,
többek között az, hogy neveltetésünkben az öröm megélése, kifejezése nem kapott elég helyet. Ez
már generációkon keresztül rakódott le a szocializációban, s emellett még az életet kísérõ vallásban
is a szenvedést ábrázolják kiemelt
helyen.
Az emberi kapcsolatokban … a
szerelem, az is nagy forradalom
ám…, nagy rendezõje a sorsnak,
melyben elsõdleges szerepe van a
nõ személyének. A nõi társban
gondozni kell a tüzet, mely a boldogságát táplálja, s ez nem csupán
társa felelõssége. Az élet ugyanis
más pályára állította a gondolkodást, melyben a lényeg a karrierépítés lett, kötelezõvé téve azt a
felfogást, mely szerint az élet roppant kemény szorgalmi feladat,
melyben nyerészkedni, hódítani
kell!
S a kiragadott gondolatokat alapul véve Müller Péter is arra jutott, közel sem olyan egyszerû
megvilágosodni, s bizony nem jó
az, ha csupán szenvedni tudunk,
mi több, csak azt akarunk…
P.L.

Fotó: Steyer Edina

Nem szabad
csupán
szenvedve élnünk

mi drámajáték egy tizenéves kamasz fiúról, Misirõl szólt, akinek a
családja nem igazán fogékony a
környezetvédelem iránt. Arnold
kihangsúlyozta, Misi teljesen normális gyerek, mégis szülei és testvére környezetében kissé furának
hat, s figyelmeztette a gyerekeket,
hogy mindent Misi érzékszervein
keresztül fognak érzékelni, az õ
fülével hallanak, az õ szemével
látnak majd. A színészek nem
szokványos módszerekkel vezették rá a gyerekeket a szelektív hulladékgyûjtés, a környezetvédelem
fontosságára, egy igazi XXI. szá-

Környezetvédelmi drámajáték a Bolyaiban
„Mi van?” Környezetvédelemrõl fiataloknak, színházi eszközökkel címmel került sor az
ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
szervezésében arra a drámajátékra a Bolyai János Általános
Iskolában, melyben a Kacskaringók Virtustársulat tagjai mellett a nyolcadikos diákoké volt a
fõszerep.
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
a szelektív hulladékgyûjtés országos szintû koordinációjáért felel. A
hulladékhasznosítás megszervezése mellett kiemelt feladata a szelektív hulladékgyûjtés elterjesztése és oktatása a lehetõ legszélesebb körben. Ehhez hívták segítsé-

gül a Virtustársulat drámapedagógusait, akik gyermek- és diákszínjátszással, színházzal foglalkozó,
országosan elismert szakemberek.
Céljuk, hogy értõ és érzõ, felelõs
fiatalokat neveljenek, illetve, hogy
a színházi nevelés módszerét minél több formában, minél több fiatalhoz, pedagógushoz és színházi
szakemberhez juttassák el az országban.
Nyári Arnold, a társulat tagja röviden köszöntötte a diákokat, majd
elmondta, nem csak egyszerû színi
elõadásra, hanem közös gondolkodásra invitálja õket. Mert a téma
sok-sok kérdést hív életre, melyeket a közös megbeszélés talán jobban megvilágít. A környezetvédel-

zadi dráma bontakozott ki elõttük,
melyben a környezetrombolást
megtestesítõ sárkány kulcsfiguraként jelentkezett.
A darab létrehozásában öt, a játékban négy társulati tag vett részt:
Hajós Zsuzsa – író, rendezõ; Csordás Anett – színész-drámatanár;
Urbán Zsanett – színész-drámatanár; Egervári György – díszlettervezõ, színész-drámatanár; Nyári
Arnold – projektvezetõ, színészdrámatanár. A darab valódi fõszereplõi azonban mégis maguk a diákok voltak, akik ügyesen ráéreztek bolygónk védelmének fontosságára.
Steyer Edina

Vendég a Kanizsa Big Band-n
nél
Az egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ jazzkoncert sorozat Schreck Ferenc harsonás
meghívásával folytatódott.
Hagyománynak tekinthetõ a sorozat kapcsán, hogy a zenekar karmestere, vezetõje, Vámos Béla által
meghívott szólisták zöme a Buda-

pest Jazz Orchestra tagjainak sorából érkezik. Schreck Ferenc jól ismert személyisége a hazai jazz
pezsgõ életének, hiszen nem csak
az említett formáció oszlopos tagja,
hanem több mint húsz neves hazai
zenész, így Oláh Kálmán, Winand
Gábor, Charlie, Gadó Gábor lemezein is közremûködõ. Tehetsége je-

léül 1997-ben Az év szólistája díjat
kapja a Magyar Rádiótól.
Ezen az esten a Kanizsa Big
Band kíséretével – két ráadás számot is beleértve – több, mint egy
tucat örökzöldnek tekinthetõ kompozícióban élvezhettük a játékát.
Cz.Cs.

Sárkányhajó - csak a fele evezett
Nem tévedtek az idõjósok – a
szervezõk és a versenyzõk nagy
bánatára – a hétvégét illetõen,
hiszen a pénteki napsütést követõen szombaton bizony le kellett fújni a sárkányhajó bajnokságot a Csónakázó-tónál a
viharos szél és a folyamatos esõ
miatt.
A futamok egy része lezajlott, a
selejtezõk pedig három hét múlva

ott folytatódnak, ahol az elmúlt
hétvégén abbamaradtak, így az
eredmények – és a lelkesedés –
nem vesznek kárba. Hétfõn délelõtt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Kanizsai Kajak-Kenu
Klub megegyeztek a június 5-6-i
idõpontban.
A rossz idõ miatt nem csak a
verseny maradt el, hanem a kulturális programok is, így most megújult erõvel kezdik újraszervezni a

Kanizsa Turizmusáért Egyesület
és a Kajak-Kenu Klub tagjai majdnem az egész komplett eseményt.
A részletes programról a szervezõk ígérete szerint tájékoztatjuk
olvasóinkat.
A pénteki futamokon a Kõrösi
és a Rozgonyi, illetve a Mezõ és a
Thúry diákjai bizonyultak a legjobbaknak.
S.E.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

ÉLÕ
sportközvetítések
most vasárnap
15 óra
Izzó - Georgikon
18.30 óra
NTE 1866 - Komló
18.30
Kanizsa KK Jászberény

Az Ön rádiója

FM 95,6 MHz
SMS: 06-30/30-30-956

Ne hagyja, hogy bárki lehangolja, és elvegye a munkakedvét. Sikeresen telnek
hétköznapjai, munkahelye sincs veszélyben. Céljait megvalósíthatja anélkül,
hogy komoly hitelt kellene felvennie.

IV.20.–V.20. Bika
A napokban valahogy nem találja otthon a
helyét. A munkához sincs igazán kedve, és
õszinte megjegyzéseivel akaratlanul megsért másokat. Hangulata kihat párkapcsolatára is, ezért legyen megértõ, türelmes.

V.21.–VI.21. Ikrek
Úgy érzi, valami újdonság feldobná a
hétköznapjait. A bolygóállások hatására
érzékennyé, egyúttal ingerültté válhat.
Töltsön több idõt családja körében, a
gyermekek közt megnyugodhat.

VI.22.–VII.22. Rák
A csillagok állásának köszönhetõen kedvezõ lehetõségekre számíthat anyagi
téren. Nyári szabadságát nyugodtan
megtervezheti. Addig is töltse kirándulással, tánccal, örömmel a hétvégét.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha a családja támogatására nem, a Jupiter
segítségére biztosan számíthat a napokban.
Ha valami változtatáson töri a fejét, most
ne gondolkodjon, vállalja fel a kockázatot.
A szerelem terén szép napokra számíthat.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Az égiek pozitív sugallatával többre mehet, mint a családja kézzel fogható támogatásával. Akaratlanul is felvillanyozza
környezetét, amit azonban nem köszönettel, hanem indulatosan fogadnak.

IX.23.–X.22. Mérleg
Kedvezõ idõszakra számíthat májusban.
Gond nélkül megvalósíthatja terveit, ha
nem ragaszkodik megrögzötten az elveihez. Egy kis lazasággal könnyedén változtathat mindenen.

X.23.–XI.22. Skorpió
Jó fizikai és kiegyensúlyozott lelkiállapotban van. Akár új munkahely vagy költözés gondolata jár az eszében, ne halogassa
az idõt, hanem lépjen, és gyõzze le az akadályokat.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ne szálljon vitába senkivel sem, mert könnyen megsérthet másokat. Sétáljon, töltsön
több idõt a szabad levegõn, így hamarabb
megnyugszik. Társas kapcsolatán azzal
javíthat, ha nem a kritikát helyezi elõtérbe.

XII.22.–I.20. Bak
Kiegyensúlyozott, harmonikus napokra
számíthat. Ez azonban nem riasztja el önt
attól, hogy folyton a munkájára gondoljon. Legyen nyitott, mert a hétvége
érdekes meglepetéseket tartogat.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Gondoljon végre a karrierjére is. Ne elégedjen meg azzal, amit mások nyújthatnak.
Fogalmazza meg ön is az igényeit. Kezdje
a családjában. Ha magányos, adjon lehetõséget, hogy belépjen életébe a szerelem.

II.20.–III.20. Halak
A pozitív, jó tulajdonságai erõsödnek fel a
csillagok állásának köszönhetõen. Használja
ki a váratlan lehetõségeket, és zavartalanul
fogadja el mások segítségét. A szerelemben
legyen kezdeményezõ és határozott.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közmûvesített telken 58
m2-es bontásra ítélt ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: +3630/6214117 (7205K)
Nk-án a Herman Ottó utca 2.
szám alatt 25 m2-es felújított, egyedi gázas garzon eladó nagy pincetárolóval. Érd.: 0630/620-5335
(7209K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfûtéses szoba +
konyha + fürdõszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában karbantartott, 78 m2-es családi házrész pincével-padlással, 1185 m2 udvarral áron alul eladó. Érd.: +3693/323737, +3620/417-2075 (7151K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/2273294 (7108K)
Palinban új építésû, alacsony
fenntartási költségû, 150 m2-es,
könnyûszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkezõ) garázzsal 836 m2-es, szépen parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179 (7173K)
Nk-án a Dózsa György utca
117/B. alatt II. emeleti, cirkofûtéses,
79 m2-es, három szobás lakás eladó.

Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.:
0693/310-570 (7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Elcserélném nagykanizsai másfél
szobás, 44 m2-es, gázas, felújított,
belvároshoz közeli önkormányzati
lakásomat egyszobás, belvárosi,
gázas
önkormányzatira.
Érd.:
0630/958-7390 (7218K)
Kiskanizsán 200 négyszögöl területen egyszobás családi ház eladó.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: Nk,
Pivári u. 93. (7225K)
Nk-Szabadhegyen iker építési telek egyben és külön is eladó. Tel.:
0670/234-6819,
0630/473-5905
(7226K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás, 51 m2-es, egyedi fûtéses, II.
emeleti lakás eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 0693/313-723 (7227K)
Nk-án Rozgonyi úti társasházban
II. emeleti, 74 m2-es, három szobás,
erkélyes, egyedi fûtéses lakás 18 m2es raktárhelyiség+kamrával együtt
eladó. Irányár: 10,8 millió Ft. Tel.:
0620/934-9110 (7232K)
Kiskanizsa elején 65 m2-es, két
szoba + amerikai konyhás, teljesen
felújított, korszerû családi ház
1000 m 2-es telekkel, nagyon jó
áron, akár kis lakás beszámításával
is eladó. Tel.: 0630/9015-222
(7237K)

Cukorbetegekek Egyesülete - klubfoglalkozás

2010. május 20.

BÉRLET
Nk-án a Csengery utcában 56 m2es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 fõre elegendõ fekvõhellyel) albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)
Albérlet kiadó! Városközpontban
kétszobás, erkélyes, 54 m2-es, 1.
emeleti, egyedi gázfûtéses lakás
hosszabb távra kiadó. Két hónap kaució szükséges. Tel.: 0693/312-798,
0630/319-7662 (7229K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók. Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
Belvárosi, két szobás, bútorozott,
egyedi fûtéses, felújított lakás igényesnek kiadó. Kaució szükséges!
Tel.: 0630/369-5352 (7233K)
Nk-án a Teleki úton egyszobás,
bútorozatlan, egyedi fûtéses, alacsony rezsiköltségû lakás hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges. Tel.:
0630/640-7788 (7234K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat
és
teljes
hagyatékot.
Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
Negyvenöt éves édesanya vagyok, huszonkét éves fiammal lakhatást keresünk. Mi cserébe ápolást,
gondozást, házi munkát végeznénk.
Tel.: 0630/399-9997 (7235K)
Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári

satupad olcsón eladó.
0620/9591-157 (7238K)

Érd.:

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybe vehetõ.) Teljes testre
30 perces lazító masszázs 1500 Ft.
Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek. Érdeklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet (6273K)
Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására, stressz, feszültség okozta
izomcsomó letapadások oldására.
Idõpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7236K)

Gyûjtõk
figyelem!
MAGYARORSZÁG
HETILAP
1970-1990-ig (20 év)
számait tartalmazó
gyûjteményemet

ELAJÁNDÉKOZNÁM.

Tel.:
0620/541-0542

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete május 28-án (pénteken) a
Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében 16.30-kor tartja klubfoglalkozását, ahol Dr. Késmárki Nóra fõorvos asszony A diabetes mellitus
idült szövõdményei témában tart elõadást.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében tisztelettel meghívom Önt

2010. május 30-án (vasárnap) kb. 11.15 órakor
(a 10.15 órakor kezdõdõ Szentmise után)

a HÕSÖK Napja alkalmából rendezendõ
megemlékezõ ünnepségre.
Marton István polgármester
Idõpont: 2010. május 30. (vasárnap)
Helyszín: A kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark
PROGRAM
11.15 Térzene
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közremûködnek a Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a
Kanizsa Lovasklub Hagyományõrzõ Huszárjai. Himnusz.
Köszöntõ: Marton István polgármester. Ünnepi beszéd: Erdõs László
nyugállományú honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke.
Ökumenikus ima az elesett hõsökért. Koszorúzás. Szózat

Fényre sötétedõ és dioptriás
napszemüveg lencse akció 10-30% között
2010. május 31-ig
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Indul a színes kavalkád
Közeledik Nagykanizsán a 8.
Diego IDF Világbajnokság idõpontja. A nagyszabású esemény
május 26-30. között kerül megrendezésre, s a remények szerint a táncosok seregszemléje néhány nap
erejéig színes kavalkáddá változtatja a dél-zalai város életét. Amint azt
Vágó Lászlótól és Vágó Lászlónétól
megtudtuk, 26-án a megnyitó
majdhogynem olimpiai felvonulási
menetté alakul a késõ délutáni
órákban a belvárosban, s az Erzsébet téren köszöntik a különbözõ országok képviselõit – a rendezõk
számításai szerint Laky Zsuzsanna,
egykori Európa-szépe mûsorvezetésével. Május 27-30. között pedig

a produkcióké a fõszerep: a
HSMK-ban, illetve annak parkolójában felállított sátorban lesznek a
versenyek, s a technótól a diszkótáncig mutathatják meg tudásukat a
résztvevõk. A programok valamennyi versenynapon már a kora
délelõtti órákban kezdõdnek, s este
már a végeredményt is lehet tudni.
Ezt nem hiába említettük, hiszen jó
esély van arra, hogy számos szépen
csillogó érmet szereznek a magyarok. Ahogy Vágó László fogalmazott, szeretnék, ha a magyar válogatott valódi közösséggé kovácsolódna, s az egyes formációk egymásnak szurkolnák ki a remek sikereket. (P.L.)

A nagykanizsai
Diego IDF (International Dance Federation-Nemzetközi
Tánc Szövetség) világbajnoksága számokban:
A világbajnokság: 8. Résztvevõ országok száma: 16 (Anglia,
Franciaország, Hollandia, Horvátország, India, Jordánia, Lengyelország, Magyarország, Moldova,
Olaszország, Örményország, Románia, San Marino, Spanyolország, Szerbia, Ukrajna. Az indulók várható létszáma: 1495. A
sportolók által képviselt klubok,
egyesületek száma: 94. A képviselt magyar klubok száma: 27.
Korcsoportok száma: 4 (mini,
serdülõ, junior, felnõtt). Tánckategóriák száma: 16.

Nekikezdtek a sakkozó hölgyek
Nagykanizsán a tíz legjobb
sakkozó hölgy részvételével bonyolítják a nõi egyéni sakkbajnokságot. Marton István, a város
polgármestere a megnyitón hangsúlyozta, büszke lehet a város,
hogy néhány napig ismét a sakk
fõvárosa lesz, a szövetség részérõl
pedig Horváth Tamás szakmai
igazgató fejezte ki köszönetét a
dél-zalai településnek a verseny
helyszínének
biztosításáért.
Bartos Ferenc, FIDE-bíró ezt
követõen rögtön hozzáláthatott a
sorsolás elkészítéséhez, s így a hétvége máris a mérkõzésekrõl szólha-

tott a Halis István Városi Könyvtárban. A paksi Tóth Lili jól kezdett, hiszen rögtön négy nyertes partit
tudott le, õt követte lapzártánkkor
Rudolf Anna, aki három ponttal állt.
A mérkõzések egyébként valamennyi nap 15 órától kezdõdnek,
egyedül vasárnap, a zárónapon kerül
sor reggel 9 órától a küzdelmekre.
Külön tétje a bajnokságnak,
hogy az itt remeklõ versenyzõnek
nagy esélye van arra, hogy a szeptember 19-október 4. között sorra
kerülõ sakkolimpián induló magyar válogatott tagja legyen…
Néhány szóval visszatérve a
megnyitóhoz, egy érdekes mo-

mentumra kaptuk fel fejünket, hiszen Papp Nándor átvehette a sakk
csapatbajnoki elsõ helyért járó díszes kupát – mindössze néhány
pillanat alatt s gyakorlatilag két
mondat között…
– Természetesen nem ez az igazi
alkalom bajnokaink köszöntésére
– jegyezte meg mosolyogva az
Aquaprofit NTSK tagja, Papp
Nándor. – Júniusban lesz az az
összejövetelünk, melyen a harmadik bajnoki címünket megszerzõ
játékosainkat köszöntjük. Tehát
mindenki megnyugtatása végett
közlöm, lesz egy igazi aranyéremátadó ünnepség.

Ez történt (május 13 - 26.)…
… 20 esztendeje: a futball NB
II-ben Olajbányász (g.: Bócz 2,
Vidos, Skublics, László) – Tapolcai Bauxitbányász (15.) 5-2, majd
Bp. Volán (1.) – Olajbányász (11.)
2-0. Az NB III Bakony csoportban Gyõri Dózsa (2.) – MÁV
NTE (10.) 0-0. A nõi kézilabda
NB I B-ben Olajbányász SE (2.;
lg: Mátyás 13, Juhász 10) – TFSE
(3.) 29-19, majd Olajbányász (2.;
Mátyás 13) - Goldberger SC (6.)
26-19. A nõi kosárlabda NB I 14.
helyéért BKV Elõre – MÁV NTE
70-62; 93-53. A férfi asztalitenisz
NB II-ben Tungsram SE – Ajkai
VGV 14:2, így újoncként maradt
bent a „Tungi”.
… 15 esztendeje: a nõi kézilabda NB I B-ben Tököl (13.) –

N. Olajbányász SE 14-22, ezzel
Varga József együttese a bajnokság harmadik helyén végzett. Az
N. Vízmû SE Szõlõsi Csaba
edzette ifjúsági vízilabda-együttese második helyezettként jutott
fel az OB I B-be. A labdarúgó NB
I 26. fordulójában BVSC-Dreher
(4.) – Olajbányász (16.) 1-0. Az
NB III Bakony csoportjában Tapolca (7.) – MÁV NTE (16., g.:
Kalinics, Mózsi) 1-2.
… 10 esztendeje: a második
kanizsai nõi kard Világ Kupát a
német Sandra Benad nyerte. A
PNB 32. fordulójában Nagykanizsa-LinAir FC (14., g: Gordian)
– Haladás (13.) 1-1, majd Vasas
(3.) – Nagykanizsa (13., g: Gordian, Szabó Z., Farkas J., Popo-

vics) 1-4, amivel a dél-zalaiak
bentmaradtak a labdarúgó elsõ
osztályban!
… 5 esztendeje: a KDKK
kadett lány kosarasai bajnoki címet szereztek, a döntõben Kanizsa DKK (Varga Zs. 25) –
MiZo-PVSK 55-52. Mozgássérült asztalitenisz Világ Kupa
versenyt nyert Zborai Gyula Torinóban. Kiss Melinda aranyérmet szerzett 44 kg-ban az erõemelõ magyar bajnokságon. A
férfi kézilabda NB I B-ben Izzó
SE (Kiss G., Kiss J. 8-8 gól) –
Pápa 33-28. A férfi kosárlabda
NB I B-ben Kanizsa KK-DKG
East (Koma 23) – Bp. Honvéd
86-79.
P.L.
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Birkózás. A szenior országos
bajnokságon a szabadfogású Fata
József (A kategória, 69 kg), és Ladányi István (E-kategória, 69 kg)
is ezüstérmet szerzett, mi több,
utóbbi kötöttfogásban is remekelt.
Kötöttfogásban Dr. Kalmár István
(A-kategória, 69 kg) a dobogó
harmadik fokára állhatott, viszont
éppen õ harcolta ki az augusztusi,
belgrádi veterán világbajnokságon
való részvételt.
Diákolimpiák. Az megyei döntõ amatõr röplabda V-VI. korcsoportjában a Piarista Gimnázium
lány csapata (edzõ: Rácz András)
lett az elsõ. A kézilabda III. korcsoportban a Zrínyi fiú együttese
(edzõ: Marczinka Csaba) szerzett
elsõ helyet, míg a kispályás labdarúgóknál az V-VI. korcsoport küzdelmeiben a Cserháti SZKI
legénysége (edzõk: Horváth Zsolt,
Rodek Gábor) lett a legjobb.
Kosárlabda. A csapat szereplése szempontjából felettébb kellemetlen vereséget szenvedett a Kanizsa KK-DKG East NB I B-s kosárlabda együttese a felsõházi rájátszásban. A negyedik helyen álló
kanizsaiak a nyolcadik, vagyis a sereghajtó Egertõl kaptak ki 86-79re. Ezzel már csak esetlegesen egy
dobogós helyezésnek van realitása,
de ahhoz is két igencsak nehéz erõpróbán át vezet az út Kovács Nándor együttese számára: elõbb hazai
pályán fogadja a Jászberényt, majd
Szegedre látogat. Egy házzal arrébb a Kanizsa Diákkosárlabda
Klub játékos-toborzót hirdet május
28-án 14 órától az NTE-csarnokban, melyre a 8-12 éves lányok jelentkezését várják a klub edzõi.
Ökölvívás. Nyugat-Dunántúl –
Dél-Dunántúl válogatott mérkõzést
rendeztek a plázában, melynek keretében a kanizsai Nádori Tibor (48 kg),
Orbán Gábor (+91 kg) és Vass Richárd (75 kg) is hozta saját meccsét.
Elõbbi csapat amúgy 12:3-ra nyert.
Vívás. A veszprémi utánpótlás
vidékbajnokságon szép sikereket
értek el az NTE 1866 kardozói, hiszen közülük korosztályában
Osvald Anna nem talált legyõzõre.
Csapatban a lányok (Áfra Eszter,
Osvald, Varga Frida, Vernyel Sára) a második helyen végeztek. A
fiúknál Farkas Miklós vívott ellenállhatatlanul, s jutott a dobogó
legfelsõ fokáig. A kadetkorúak diákolimpia döntõjén aztán harmadik helyet szerzett, amit a junioroknál is megismételt Erdõs Gergellyel. Csapatban aztán a BLG
(Erdõs, Farkas, Somoskeõy Péter)
bizonyult a legjobbnak.
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GYERMEKNAP NAGYKANIZSÁN
2010. május 30. 13.00-1
19.00-ó
óráig
Töltse gyermekével ezt a napot
a Thúry téri játszótéren!
Idõpont
Program
13.00
Megnyitó: Madárijesztõ címû zenés játék a Hétszínvirág
Óvoda elõadásában
Lesták András és Nikolics Viktória énekel
Tûzoltóság jármû bemutatója
14.00
Két Kratelly Bohócmûsor
KRESZ-pálya - kerékpáros ügyességi vetélkedõk
- helyszíni nevezéssel a Nagykanizsai Rendõrkapitányság
szervezésében
Lufihajtogató bohóc
15.00
Vásári játékok Mátyás király korából az Attila Óvoda
udvarán ovisoknak és kisiskolásoknak - helyszíni
nevezéssel
NTE 1866 Judo Szakosztály oktatással egybekötött bemutatója
15.30
Moccanj Fitness gyermek- és break tánccsoportjai
16.00
Bûvész show
16.30
Girls Dance Club- Péterfy Sándor Általános Iskola
tanulói
17.00
Igricek Együttes zenés mûsora
18.00
Moccanj Fitness hip-hop és break bemutatója
Páratlan Páros és Feszültség Zenekar -Thúry Gy.
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi SZKI
NAPKÖZBEN
Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza, Rajzverseny a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ szervezésében, Halis István Városi Könyvtár
információs sátra, óriáscsúszda, légvárak, rodeobika , póni lovaglás,
elektromos kisautók és motorok, körhinta, kézmûves sor: karkötõ,
nyaklánc készítés, gyöngyfûzés, hûtõmágnes készítés, horgászat, célba
dobás, arcfestés
A programok látogatása és a játékok használata ingyenes!

2010. május 20.

